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บทคดัย่อ 
 วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษามาตรการการปล่อยชัว่คราวในชั้นศาลโดยมุ่งศึกษา                   
รายละเอียดของมาตรการการปล่อยชัว่คราวในประเทศไทยเปรียบเทียบกบัระบบท่ีใชก้นัเป็นสากล
เพื่อหาจุดบกพร่องของกฎหมายไทยและมาตรการท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจนาํมาปรับปรุงใชก้บัประเทศไทย
โดยวิธีการศึกษาจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่นตาํราคาํอธิบาย ความหมาย แนวความคิด แนวคาํพิพากษา
ฎีกา บทความจากวารสาร นิตยสารทางกฎหมาย สถิติจากทางปฏิบติัจริง ปัญหาและหนทางแกไ้ข             
ของประเทศไทยศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายของประเทศองักฤษและอเมริกา  
 ผลจากการศึกษาพบว่าการปล่อยชัว่คราวของประเทศไทยยงัมีขอ้บกพร่องท่ีก่อให้เกิด
ความเหล่ือมลํ้าไม่เป็นธรรมเพราะบทบญัญติัของกฎหมายให้อาํนาจในการใชดุ้ลพินิจของผูพ้ิพากษา
ไวก้วา้งขวางเกินไป ไม่มีขอบเขตแน่นอนและมกัข้ึนอยู่กบัการเรียกประกนัหรือหลกัประกนัเสมอ  
การปล่อยชัว่คราวกลายเป็นการแลกเปล่ียนระหว่างการยอมให้ยึดเงินหรือทรัพยสิ์นไวช้ัว่คราวเพื่อ
แลกกบัอิสระภาพ หนทางท่ีผูเ้ขียนศึกษาพบในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีคือการนาํมาตรการอ่ืนมาใชแ้ทน
หลกัประกันทางทรัพยสิ์นคือการให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวไปโดยกาํหนด           
เง่ือนไขอย่างใด ๆ แทนการเรียกประกนัหรือหลกัประกนั ซ่ึงหากผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวเหล่าน้ี         
ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวก้็จะถูกยกเลิกการให้ปล่อยชั่วคราวหรือกาํหนดเง่ือนไขในการ
ปล่อยชัว่คราวให้เขม้งวดยิ่งข้ึนและอาจมีความผิดฐานหลบหนีประกนัซ่ึงมีโทษจาํคุกและหรือปรับ
และยงัอาจเป็นการดูหม่ินหรือละเมิดอาํนาจศาลอีกดว้ย  
 ผูเ้ขียนขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายของไทยโดยการกาํหนดเง่ือนไขให ้  
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยปฏิบติัแทนการเรียกประกนัหรือหลกัประกนัลงไวเ้ป็นกฎหมายเพื่อใหผู้พ้ิพากษา
สามารถใชดุ้ลพินิจอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวโดยการกาํหนดเง่ือนไขแทนหลกัประกนัทางทรัพยสิ์นได ้
พร้อมทั้งบญัญติับทกาํหนดโทษหากมีการผดิสญัญาไวเ้พื่อใหก้ารปล่อยชัว่คราวโดยกาํหนดเง่ือนไขน้ี
บงัเกิดผลบงัคบัไดใ้นทางปฏิบติั 
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ABSTRACT 
 The objectives  of  this  thesis  are  to study  about  bail  in  court  procedure  by  
studying  the  particular  bail  in  Thailand  compared  with  the  international  procedure  of  bail  to  
find  the  problem  of  Thai  law  and  to  find  the  best  criterion  to  improve  Thai  law.  It  is  done 
by  studying  from  various  reference  book,  the  supreme  court  ruling, an  article of  the journal, 
statistics,  the  problem  and  find  the way  to solve a  problem  by  comparing  with  the  English  
and  the  American  law. 
 The  result  of  this  research  is  that  bail  in  Thailand  has  a  lot  of  unfair  problem  
for  the  poor  people  because  the  Judge  has  too  much  power  and  no  certain  limit  and  always  
up  to  guarantee  or  surety . Bail turns  into  exchange  between  permit  their  money  or  treasures  
temporary  for  their  freedom.  The  way  that  this  research  found  is  to  bring  the  criterion  that  
can  replace  guarantee  and  surety  by  the  defendants  may  be  granted  by  the  condition  instead  
of guarantee  and  surety .  If  the  defendants  don't  observe  their  condition,  they  will  be  
canceled  their  bail  or  the  Judge  will  be  stricting  their  condition  and  may  have  the           
escape  fault  which  will  be  punished  by  imprisonment  or  to  fine  and  may  be to  despise  or  
disregard  the  authority  of  the  court . 
 The  author  intends  to  suggest  the  way  to  improve  Thai  law  by  settle  the  
condition  for  the  defendants  to  observe  instead  of guarantee  and  surety  that  The  Judge  can  
make  the  legal  judgement  for  granted  bail  by  condition  instead  of guarantee  and  surety  and  
settle  the  punishment  for  the  defendants  who  don't  observe  their  conditional  bail. 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1.  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 
 จากสภาพปัญหาเม่ือมีการกล่าวหาว่าผูใ้ดกระทาํความผิดอาญาซ่ึงรัฐจาํเป็นท่ีจะตอ้ง      
ทาํการควบคุมตวัผูก้ระทาํความผิดไวโ้ดยอาศยักระบวนการยุติธรรม ซ่ึงเป็นกระบวนการ              
ตามกฎหมายท่ีมุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยกระบวนการพิจารณาคดีเอาตัว
ผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษและการพิจารณาคดีนั้น หากไม่ควบคุมหรือขงับุคคลผูถู้กกล่าวหาว่า
กระทาํความผิดเหล่าน้ีไวใ้นระหว่างการพิจารณาคดีของศาล การดาํเนินคดีก็ไม่อาจกระทาํได้
เพราะ          ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นอาจหลบหนี หรือไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน  
 เน่ืองจากการควบคุมตวัระหว่างคดีเป็นการจาํกดัเสรีภาพในการเคล่ือนไหวเปล่ียนท่ีทาง
ของผูถู้กกล่าวหาว่ากระทาํความผิด เป็นการจาํกดัลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของผูถู้กกล่าวหาเพ่ือ               
จุดประสงค์ให้การสอบสวนและการดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีเป็นไปโดยเรียบร้อย เพื่อเป็น          
หลกัประกนัการมีตวัอยูข่องผูต้อ้งหาหรือจาํเลย และเพื่อเป็นประกนัในการบงัคบัโทษ   

แต่จากหลักในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ีเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมนั้ น               
จุดประสงคน์อกจากการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมแลว้ยงัจะตอ้งใหค้วามคุม้ครองสิทธิและ    
เสรีภาพของผูถู้กกล่าวหาวา่กระทาํความผดิใหส้ามารถต่อสูค้ดีไดอ้ยา่งเป็นธรรมดว้ย  

ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลไม่ว่าจะเป็นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) หรือกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant of Civil and Political Rights) ซ่ึงนานาประเทศต่าง
ให้ความคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นว่าการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของมนุษยน์ั้น
จะตอ้งกระทาํโดย           บทบญัญติัของกฎหมาย และกฎหมายนั้นจะตอ้งมีความชอบธรรม เพราะ
กระบวนการยติุธรรมน้ี       เป็นกระบวนการท่ีกระทบถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ์

การจบักมุ คุมขงั ตรวจคน้ตวัและการนาํตวัผูถู้กกล่าวหาวา่กระทาํความผดิมาลงโทษเป็น
กระบวนการท่ีกระทบถึงสิทธิและเสรีหภาพในชีวิตและร่างกายของผูถู้กกล่าวหา การใชอ้าํนาจรรัฐ
โดยกลไกของกระบวนการยติุธรรมจึงตอ้งคาํนึงถึงการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมไปพร้อมกบั
การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดว้ย 

DPU



นอกจากน้ีทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัท่ีจะไดรั้บการพิจารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม
โดย       คณะบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระและไม่ลาํเอียง และจะตอ้งไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนว่า
เป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกวา่จะไดมี้การพิสูจน์ความผดิตามกฎหมาย (The Presumption of Innocent1)  

จากหลกักฎหมายในเร่ือง The Presumption of Innocent น้ีหมายความว่าในระหว่าง
ดาํเนินคดีจะปฏิบติัต่อผูถู้กกล่าวหาเสมือนว่าผูน้ั้นเป็นผูก้ระทาํความผิดไม่ได้ เพราะยงัไม่มีคาํ
ตดัสินหรือคาํพิพากษาว่าเขาเป็นผูก้ระทาํความผดิโดยตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่าเขาเหล่านั้นบริสุทธ์ิ            
การพิจารณาคดีจะตอ้งให้โอกาสผูถู้กกล่าวหาว่ากระทาํความผิดนั้น ๆ ไดต่้อสู้คดีอยา่งเต็มท่ี 2และ       
จะตอ้งไดรั้บการปล่อยตวัชั่วคราวโดยมีหลกัประกนัเพียงเพื่อป้องกนัการหลบหนีไวพ้อสมควร
เท่านั้น จะคุมขงัผูถู้กกล่าวหาวา่กระทาํความผดิไวต้ลอดการพิจารณาไม่ได ้

ซ่ึงหลกัการน้ีไดบ้ญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนั
มาตรา 333 คุม้ครองสิทธิของผูถู้กกล่าวหาว่ากระทาํความผิดอาญาไวเ้ช่นเดียวกนัว่า “ในคดีอาญา
ตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีความผิด ก่อนมีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดว่าบุคคลใด
ไดก้ระทาํความผดิ จะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระทาํความผดิมิได”้  

ซ่ึงหลกัการน้ียงัสอดคลอ้งกบัหลกัในเร่ืองการยกประโยชน์แห่งความสงสัย (in dubio       
pro reo)  ท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสองว่า “เม่ือ
มีความสงสัยตามสมควรว่าจาํเลยได้กระทาํผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้
จาํเลย”          

นอกจากน้ีการนาํตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ียงัไม่มีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดว่าผูน้ั้นมีความผิด
จริงเขา้ไปกกัขงัรวมกบันกัโทษท่ีศาลมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ว่ามีความผิดเป็นการสมควรหรือไม่ 
เพราะบุคคลเหล่าน้ียงัถือว่าเป็นผูบ้ริสุทธ์ิอยูจ่นกว่าจะมีคาํพิพากษาว่ามีความผดิจริง และหากต่อมา
ปรากฏว่าบุคคลเหล่าน้ีมิไดเ้ป็นผูก้ระทาํความผิด การควบคุม กกัขงับุคคลเหล่าน้ีไวย้่อมไม่เป็น
ธรรมแก่บุคคลเหล่าน้ี เพราะตอ้งไดรั้บความเสียหายตลอดระยะเวลาท่ีถูกควบคุมตวัอยูน่ั้นไม่ว่าจะ
เป็นความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพ สภาพจิตใจ สภาพครอบครัวและสังคมท่ีอาจตอ้งแตกแยกไป 
ตลอดจนหนา้ท่ีการงานท่ีตอ้งสูญเสียไปและเสียโอกาสท่ีจะดาํรงชีวิตอยูอ่ยา่งปกติสุข (ตวัอยา่งเช่น
จาํเลยในคดี                      เชอร่ีแอน  ดนัแคน)4  

                                                           
1 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ขอ้ 11 
2 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ขอ้ 11 (1) 
3 “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540.”  ราชกจิจานุเบกษา .  เล่มท่ี 114  ตอนท่ี 55 ก . 11 

ตุลาคม 2540 . 
4 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 768/2536 
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จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ีมีนักโทษลน้เรือนจาํเป็นภาระแก่สังคมและมี        
แนวโนม้ว่าจะมีจาํนวนเพิ่มข้ึนทุกปี ตอ้งส้ินเปลืองงบประมาณจาํนวนมากในการดูแล สภาพความ
แออดัก่อให้เกิดปัญหานกัโทษพยายามหลบหนี ก่อการจลาจล สร้างความเสียหาย สูญเสียทั้งชีวิต
และ  ทรัพยสิ์น เป็นภาระอนัหนกัยิง่ของกรมราชทณัฑ ์และสงัคม 

การนําบุคคลผูถู้กกล่าวหาว่ากระทาํความผิดโดยยงัไม่มีคาํพิพากษาช้ีชัดว่ากระทาํ       
ความผิดจริงเหล่าน้ีไปกกัขงัรวมกบันกัโทษเด็ดขาดท่ีศาลมีคาํพิพากษาว่ามีความผิดแลว้อาจทาํให้
ถูกตราหนา้จากสังคมว่าเป็นคนมีประวติัตอ้งโทษ ผา่นคุกผา่นตารางมาก่อนดว้ยความไม่เขา้ใจของ
คนในสังคมทาํให้บุคคลเหล่าน้ีถูกตั้งขอ้รังเกียจ และไม่สามารถกลบัเขา้สู่สังคมได ้ทาํให้เกิดความ
วุ่นวายในสังคมและถูกกดดนัจนไม่มีทางออกหวนกลบัไปกระทาํความผิดข้ึนอีก สุดทา้ยผลเสียท่ี
ไดรั้บกคื็อสงัคมท่ีเตม็ไปดว้ยอาชญากรรมนัน่เอง 

การปล่อยชัว่คราวหรือการประกนัตวัจึงเป็นมาตรการผ่อนคลายการจาํกดัเสรีภาพของ            
ผูถู้กกล่าวหาว่ากระทาํความผดิเพราะโดยหลกัแลว้จะตอ้งไม่ควบคุมตวัไวเ้วน้แต่จะมีความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งควบคุมตวัไวเ้ท่านั้นโดยการปล่อยตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยให้ไดรั้บอิสรภาพไปเป็นการชัว่
ระยะเวลาท่ีมีกาํหนดในระหวา่งถูกดาํเนินคดี โดยพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรือศาล  

ปัจจุบนัประเทศไทยมีวิธีการปล่อยชัว่คราวอยู ่3 วิธีคือการปล่อยโดยไม่มีประกนั การ
ปล่อยโดยมีประกนัและการปล่อยโดยมีประกนัและหลกัประกนั จุดประสงคก์็เพื่อเป็นหลกัประกนั
การมีตวัอยู่ของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยและเพ่ือเป็นประกนัในการบงัคบัโทษ หากพิสูจน์ไดใ้นท่ีสุดว่า
เป็นผูก้ระทาํความผดิจริง โดยผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นสัญญาว่าจะปฏิบติัตามนดัหรือหมายเรียก
ของ เจา้พนกังานหรือศาลและถา้ผิดสัญญาผูต้อ้งหาหรือจาํเลยหรือผูท้าํสัญญาประกนัจะตอ้งรับผิด
ชาํระเงินเบ้ียปรับตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้

ดังนั้นมาตราการการปล่อยชั่วคราวจึงเป็นวิธีท่ีดีและเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะนํามาใช ้          
แกปั้ญหาดงักล่าว แต่เน่ืองจากปัญหาการใชดุ้ลพินิจของศาลอยา่งกวา้งขวางในการท่ีจะอนุญาตให้
ปล่อยชัว่คราวหรือไม่อนุญาตและขอ้จาํกดัของกฎหมายท่ีให้ศาลตอ้งใชดุ้ลพินิจเพียงการอนุญาต
หรือ       ไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวเท่านั้น แมต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะได้
บญัญติัใหศ้าลสามารถมีคาํสัง่ใหป้ล่อยชัว่คราวไดถึ้งสามประเภทคือ ปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนั 
ปล่อย        ชัว่คราวโดยมีประกนั และปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัและหลกัประกนั ซ่ึงเม่ือพิจารณา
แลว้โดย         จุดมุ่งหมายของกฎหมาย มิไดเ้นน้ในเร่ืองหลกัประกนั แต่ในทางปฏิบติัแลว้ปัจจุบนั
แมศ้าลจะใช ้          ดุลพินิจให้ปล่อยชัว่คราวเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม แต่ศาลก็มกัจะอนุญาตให้ปล่อย
ชัว่คราวโดยมีประกนัและหลกัประกนัดว้ยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการนาํบุคคลหรือนาํเงินทองทรัพยสิ์น
มาเป็นหลกัประกนั      การเรียกหลกัประกนัก็เคยเกิดกรณีท่ีผูพ้ิพากษาถูกร้องเรียนว่าใชดุ้ลพินิจ
เรียกประกนัสูงเกินควร หรือการสั่งคาํร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั เกิด
การลักลั่น เจ้าหน้าท่ีศาลท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการให้ประกันกลับอาศัยโอกาสเรียก
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ผลประโยชน์ตอบแทนโดยมิชอบในการเสนอคาํร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวต่อผูพ้ิพากษาผูมี้อาํนาจสั่ง
ประกนั5 

บทบญัญติัตามกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญามาตรา 108 (1)-(7) กาํหนดใหก้ารวินิจฉยัคาํร้องขอให้
ปล่อยชัว่คราวตอ้งพิจารณาขอ้เหล่าน้ีประกอบคือ 

(1) ความหนกัเบาแห่งขอ้หา  
(2) พยานหลกัฐานท่ีปรากฏแลว้มีเพียงใด  
(3) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอยา่งไร 
(4) เช่ือถือผูร้้องขอประกนัหรือหลกัประกนัไดเ้พียงใด  
(5) ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่  
(6) ภยนัตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการปล่อยชัว่คราวมีเพียงใดหรือไม่  

(7) ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยตอ้งขงัตามหมายศาล ถา้มีคาํคดัคา้นของพนักงาน        
สอบสวน พนกังานอยัการหรือโจทกแ์ลว้แต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉยัได ้

กฎหมายไม่ไดก้าํหนดวา่ขอ้หาหนกัเบาเท่าไรท่ีจะเป็นเกณฑก์าํหนดวา่ควรหรือไม่ควรให ้
ปล่อยชั่วคราวอย่างไร  พยานหลักฐานในคดี จํานวนเท่าใดจึงจะเป็นข้อพิจารณาในการให้ปล่อย               
ชัว่คราวได้ ความเช่ือถือในตวัผู้ ร้องขอหรือในหลกัประกนัก็เป็นดลุพินิจของผู้พิพากษาว่าเช่ือถือในตวัผู้ ร้องขอ
หรือในหลกัประกนัมากน้อยเพียงใด ผู้ ต้องหาหรือจําเลยจะหลบหนีหรือไม่ย่อมขึน้อยู่ท่ี      พฤติการณ์แห่งคดี
เป็นเร่ือง ๆ ไปไม่อาจกําหนดได้แน่นอน คําคดัค้านของพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการใดมีนํา้หนกัให้รับ
ฟังได้หรือไม่สดุแล้วแต่ดลุพินิจของผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดีนัน้          เม่ือพิจารณาบทบญัญัตินีแ้ล้วจะเห็นว่า
กฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้พิพากษาสามารถใช้ดลุพินิจกว้างขวางมากโดยให้อํานาจการตดัสินใจไว้ไม่มีขอบเขตท่ี
แน่นอน  

ในการควบคุมการใชดุ้ลพินิจกฎหมายกาํหนดให้ผูพ้ิพากษารับฟังคาํคดัคา้นของผูท่ี้อาจ    
ไดรั้บความเสียหายจากการใชดุ้ลพินิจตามอนุมาตรา (7) และมาตรา 109 และบญัญติัให้คาํขอ
ประกนัตอ้งไดรั้บการพิจารณาอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ีการไม่ใหป้ระกนัตอ้งแจง้เหตุผลใหผู้ต้อ้งหา
หรือจาํเลยทราบดว้ยตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 239 บทบญัญติัน้ีถือ
เป็นการ ตรวจสอบดุลพินิจของผูพ้ิพากษาผูพ้ิจารณาสั่งให้ต้องเปิดเผยเหตุผลแห่งคาํสั่งและ
ขอ้พิจารณาประกอบการสัง่นัน่เอง 

จากการศึกษาน้ีพบว่าแมศ้าลจะไดใ้ช้ดุลยพินิจในการอนุญาตให้ปล่อยผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลย        เป็นหลกัตามขอ้ปฏิบติัท่ีว่าทุกคนพึงไดรั้บอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว ตามหลกักฎหมาย
และคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกา และแมศ้าลจะเห็นว่าการท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะไม่ไดรั้บการ
อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวตอ้งเป็นเร่ืองมีเหตุจาํเป็นและบงัคบัว่าคาํสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว
ตอ้งแสดงเหตุผลตามกฎหมาย ดุลยพินิจของศาลในการสั่งคาํร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวนั้นก็ยงัข้ึนอยู่
ท่ีการเรียกประกนัหรือหลกัประกนัเป็นส่วนใหญ่ ศาลมกัจะสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวโดยใช้

                                                           
5 หนงัสือกระทรวงยติุธรรมท่ี น.ว.61/2523 ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2523   
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เหตุตามกฎหมายเช่น          ผูต้อ้งหายืน่คาํร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวโดยในคาํร้องจะระบุเพียงว่าหาก
ศาลตอ้งการเรียกประกันผูต้อ้งหาก็ไดน้ําทรัพยสิ์นเป็นโฉนดท่ีดินตามบญัชีทรพยท่ี์ได้แนบมา
พร้อมคาํร้องแลว้ไม่มีรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีศาลจะใชป้ระกอบดุลพินิจ
ในการสั่ง ส่วนพนักงานสอบสวนได้       คดัคา้นการขอปล่อยชั่วคราวว่าหากผูต้อ้งหาร้องขอ
ประกนัตวัพนกังานสอบสวนขอคดัคา้นเน่ืองจากคดีมีอตัราโทษสูง เกรงว่าจาํเลยจาํหลบหนีโดยไม่
มีรายละเอียดว่าผูต้อ้งหานั้นจะหลบหนีเพราะเหตุใด ซ่ึงศาลได้มีคาํสั่งว่า"พิเคราะห์ขอ้หาและ
พฤติการณ์แห่งคดี ประกอบคาํคดัคา้นของพนกังานสอบสวนแลว้ ยงัไม่สมควรปล่อยชัว่คราวใน
ชั้นน้ี ไม่อนุญาต ใหย้กคาํร้อง คืนหลกัทรัพย"์6 โดยไม่ไดมี้การไต่สวนตรวจสอบฝ่ายผูต้อ้งหาเลยว่า
บุคคลนั้นจะหลบหนีจริงหรือไม่ ผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณาสั่งคาํร้องขอปล่อยชัว่คราวไดอ้อกคาํสั่งโดย
ไม่ไดค้าํนึงถึงการแสวงหาเหตุผลในส่วนน้ีเป็นสาํคญั  

หรือกรณีตัวอย่างท่ีศาลสั่งคาํร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวของผูต้ ้องหาหรือจําเลยว่า 
"อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว ตีราคาประกนั 200,000 บาท "7 ดุลพินิจในการอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว
ข้ึนอยู่กบัการเรียกประกนัและหลกัประกนัเป็นเร่ืองปกติ ทาํให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ียากจนซ่ึงไม่
สามารถหาหลกัประกนัตามราคาท่ีศาลกาํหนดมาวางได ้จึงไม่ไดรั้บการปล่อยชัว่คราวไปและถูก
จาํกดัเสรีภาพทั้งในระหว่างการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณา แทจ้ริงแลว้เหตุท่ี
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่าน้ีไม่ไดรั้บอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวก็เพราะผูพ้ิพากษากาํหนดให้ปล่อย
ชัว่คราวโดยการเรียกประกนัและหลกักประกนัเพื่อเป็นการตดัปัญหาในส่วนท่ีตนจะตอ้งรับผดิชอบ
หากผูต้อ้งหาหลบหนีจึงไดก้าํหนดราคาหลกัประกนัไวสู้งถึง 200,000 บาท โดยให้จาํนวนประกนั
หรือหลกัประกนันั้น      เป็นหลกัประกนัแลกกบัอิสระภาพท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นจะไม่หลบหนี
ไป ซ่ึงเป็นการขดักบัหลกัการสันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นผูบ้ริสุทธ์ิอยู่จนกว่าจะ
พิสูจน์ไดว้่ามีความผดิตามกฎหมาย (The Presumption of Innocent) ท่ีตอ้งใหโ้อกาสแก่ฝ่ายผูถู้ก
กล่าวหาในการต่อสูค้ดีแสวงหาพยานหลกัฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตน ก่อนมีคาํพิพากษาอนั
ถึงท่ีสุดแสดงวา่บุคคลใดไดก้ระทาํความผดิจะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระทาํความผดิมิได ้
ดงันั้นผูต้อ้งหาและจาํเลยจะตอ้งมีเสรีภาพอยูจ่นกว่าจะถูกศาลพิพากษาใหจ้าํคุก หมายความว่าโดย
หลกัแลว้ไม่อาจควบคุมตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไว ้จะควบคุมไดก้็แต่เพราะมีเหตุจาํเป็นซ่ึงหมายถึง
เพราะเกรงว่าบุคคลเหล่านั้นจะหลบหนี,เกรงว่าจะไปทาํให้พยานหลกัฐานยุ่งเหยิงหรือเพราะเหตุ
เน่ืองจากความร้ายแรงของความผิด แต่ผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณาสั่งคาํร้องขอปล่อยชัว่คราวกลบัไม่ได้
คาํนึงถึงเหตุผลในส่วนน้ีเป็นสาํคญั  

                                                           
6 คดีอาญาหมายเลยดาํท่ี  6419/2545  ศาลอาญา 
7  คดีอาญาหมายเลขแดงท่ี 1829/2545 ศาลอาญา 
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หลกัท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทุกคนพึงไดรั้บอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวน้ีกลบัไม่ปรากฏอยู่
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพียงแต่ปรากฏอยู่ในคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกา
เท่านั้น แมค้าํแนะนาํของประธานศาลฎีกาท่ีวางแนวปฏิบติัในการพิจารณาปล่อยชัว่คราวแก่ศาลจะ
มีขอ้ดีแต่กไ็ม่ใช่กฎหมาย เพียงแต่เป็นการวางแนวทางใหผู้พ้ิพากษาถือปฏิบติัเท่านั้น ไม่มีผลบงัคบั
เหมือนกฎหมายวิธีปฏิบติัท่ีเป็นอยู่จึงไม่สอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็นผลเสีย
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลเพราะเกิดความเหล่ือมลํ้าในทางปฎิบติัท่ีบุคคลท่ีมีฐานะการเงิน
และเศรษฐกิจดีย่อมไดเ้ปรียบไดรั้บการปล่อยชั่วคราวมากกว่าบุคคลท่ีมีฐานะยากจน เพราะคน
เหล่าน้ีไม่มีเงินทองหรือทรัพยสิ์นใด ๆ ท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นหลกัประกนัหรือแมแ้ต่จะหาบุคคลใด ๆ มา
เป็นประกนัใหแ้ก่ตน       จึงเกิดกลุ่มบุคคลท่ีแสวงหาประโยชน์จากความทุกขย์ากของผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยเหล่าน้ีโดยการ      เสนอตนเขา้ทาํสญัญาประกนั หรือเสนอหลกัทรัพยห์รือหลกัประกนัต่าง ๆ  
แก่จาํเลยหรือผูต้อ้งหาท่ีไม่สามารถหาหลกัประกนัท่ีศาลตอ้งการได ้เพื่อยืน่ขอประกนัตวัหรือปล่อย
ชัว่คราวต่อศาลแลว้      เรียกร้องเอาผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนท่ีสูงอย่างไม่เป็นธรรม บีบคั้น
และเอาเปรียบจากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้น ท่ีเรียกกนัว่านายประกนัอาชีพ เป็นพวกตีนโรงตีน
ศาล(เป็นคาํเรียกคนท่ีชอบพลอยประสม หาเศษ หาเลย หรือ หารายไดเ้ลก็ ๆ นอ้ย ๆ ตามโรงศาล)8 
ท่ีสร้างความเดือดร้อน        ฉวยโอกาสหาประโยชน์จากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยผูต้กทุกขไ์ดย้ากเป็นการ
ซํ้าเติมใหต้อ้งไดรั้บความเดือดร้อนยิง่ข้ึนไปอีก 

ในการแกปั้ญหาน้ีหากนาํวิธีการกาํหนดเง่ือนไขในการปล่อยชั่วคราวมาใช้แทนการ
กาํหนดให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลกัประกัน ก็ยงัเป็นปัญหาท่ีถกเถียงกันว่าศาลจะ
สามารถใชดุ้ลพินิจในการอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวโดยวางเง่ือนไขและขอ้กาํหนดแก่ผูไ้ดรั้บการ
ปล่อยชั่วคราวไดห้รือไม่ และยงัไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายในเร่ืองการปล่อยชัว่คราวโดยการ
กาํหนดเง่ือนไขบญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจนโดยตรง  

ตวัอยา่งเช่น การวางขอ้กาํหนดคุมประพฤติโดยกาํหนดเง่ือนไขไม่ให้ผูไ้ดรั้บการปล่อย      
ชัว่คราวหลบหนี  ไม่ให้ไปกระทาํความผิดข้ึนอีกในระหว่างประกนัตวั ไม่ให้ไปยุ่งเก่ียวกบัพยาน 
หรือหา้มพดูคุยกบัพยาน การกาํหนดใหไ้ปรายงานตวัต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใดตามเวลาท่ีกาํหนด การ
ยดึหนงัสือเดินทาง   การกาํหนดสถานท่ีใหอ้ยูเ่ช่นอยูก่บับิดา มารดา หรือบุคคล  ใด ๆ ท่ีศาลกาํหนด 
ฯลฯ 

หรือกรณีจะนาํมาตราการอ่ืน ๆ ทางกระบวนวิธีพิจารณาความมาปรับปรุงใชก้าํหนดเป็น    
เง่ือนไข เช่นหากจะนาํวิธีการกาํหนดช่วงเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวจะตอ้งกลบัถึงบา้นหรือ
สถานท่ีท่ีกาํหนด (Home curfew) หรือทางเลือกท่ีศาลอาจนาํวิธีการจาํกดับริเวณให้ผูไ้ดรั้บการ
ปล่อยชั่วคราวอยู่ในบริเวณบา้นหรือสถานท่ีท่ีกาํหนดตลอดเวลา หรือมีกาํหนดช่วงเวลาตามท่ี

                                                           
8 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 น.353 
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เห็นสมควร เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตใหอ้อกนอกบา้นหรือสถานท่ีท่ีกาํหนดได ้หรือศาลอาจพิจารณา
เลือกสถานท่ี  ท่ีเหมาะสม นอกจากบา้นของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเอง ซ่ึงดดัแปลงมาจากวิธีการคุมขงัผู ้
ตอ้งโทษไวใ้น  ท่ีอยูอ่าศยัโดยใชเ้คร่ืองมืออิเลก็โทรนิก (House Arrest) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีสามารถ
นาํมาประยกุตใ์ชก้บัการพิจารณาใหป้ล่อยชัว่คราวได ้เพ่ือเป็นการเพิ่มทางเลือกแก่ศาลนอกจากการ
ออกคาํสั่งอนุญาตให้ปล่อยตวัชัว่คราวหรือไม่อนุญาตเท่านั้น และยงัเป็นทางเลือกแก่ผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยท่ีไม่ตอ้งการถูกควบคุมตวัไวใ้นเรือนจาํแต่ไม่อาจจดัหาประกนัหรือหลกัประกนัท่ีจะนาํมา
เสอนต่อศาลเพ่ือขอใหป้ล่อยชัว่คราวได ้ 

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นการศึกษาโดยอาศยัแนวคิดและดดัแปลงระบบ แบบวิธี จากกฎหมาย
ของ    ต่างประเทศ (เฉพาะประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา)และมาตรการต่าง ๆ ท่ีเป็น
สากล        มาปรับใชก้บัการปล่อยชัว่คราวโดยนาํมากาํหนดเป็นเง่ือนไขต่าง ๆ แทนการเรียก
ประกันหรือ       หลกัประกัน โดยนํามาเปรียบเทียบและทาํการปรับปรุงกฎหมายของไทยใน
ปัจจุบนัให้เหมาะสมกบัสภาพสังคม พร้อมทั้งศึกษากรณีท่ีหากจะนาํวิธีและมาตรการต่าง ๆ ตาม
กฎหมายเก่ียวกบัการปล่อย       ชัว่คราวท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นต่างประเทศ และวิธีการหรือมาตรการอ่ืนๆ
ทางวิธีพิจารณาความท่ีอาจนาํมาปรับใชก้บัการปล่อยชัว่คราวตามกฎหมายของประเทศไทยว่าควร
จะมีแนวทางในการปฏิบติั             เป็นอยา่งไร เพราะโดยทัว่ไปแลว้ประเทศไทยยงัขาดหน่วยงานท่ี
จะรองรับและขาดผูรั้บผดิชอบ         ในส่วนน้ีอยา่งแทจ้ริง  

นอกจากน้ีหากนาํวิธีการปล่อยชัว่คราวโดยการกาํหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ดงักล่าวมาใชแ้ลว้
มีการผิดเง่ือนไข ผิดสัญญาประกนั หรือมีการหลบหนีไม่มาฟังคาํพิพากษาหรือรับโทษ ควรจะมี
วิธีการบงัคบักบับุคคลผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวเหล่าน้ีอยา่งไร และศึกษาผลในการท่ีจะบงัคบัตาม
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นประมวลกฎหมายอาญาว่าควรกาํหนดให้การหลบหนีสัญญาประกนั
โดยกาํหนดเง่ือนไขน้ีเป็นความผิดอาญาฐานหน่ึงเทียบได้กับการหลบหนีจากท่ีคุมขงัหรือไม่ 
จุดประสงคก์็เพ่ือเป็นหลกัประกนัว่าผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวจะปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาและ
จะมาปรากฎต่อหนา้ศาลเพ่ือฟังคาํพิพากษา  

ในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะไดว้ิเคราะห์ว่าสมควรท่ีจะทาํการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายของ
ไทยในเร่ืองการปล่อยชัว่คราวเสียใหม่หรือไม่และควรปรับปรุงไปในทิศทางใดเพ่ือให้เหมาะสม
เป็นท่ี    ยอมรับไดแ้ละเพื่อก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนมากท่ีสุด เช่นการกาํหนดเง่ือนไข
ต่าง ๆ ท่ีศาลอาจใชดุ้ลพินิจกาํหนดใหผู้ไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวปฏิบติัแทนการท่ีศาลจะใชดุ้ลพินิจ
เรียกประกนัหรือหลกัประกนัลงไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือใหศ้าลสามารถ
มีคาํสั่งอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวโดยกาํหนดเง่ือนไขแทนการเรียกประกนัและหลกัประกนัไดโ้ดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 

 

DPU



1.2.  วตัถุประสงค์ของวทิยานิพนธ์ 
 

1.เพื่อศึกษาใหท้ราบถึงรายละเอียดของกฎหมายท่ีใชใ้นการปล่อยชัว่คราว ขอบเขตของ
วิธีการปฏิบติั  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีต และท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต   

2.เพื่อคน้หาขอ้บกพร่องของกฎหมายท่ีบญัญติัใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั 
3.เพื่อทาํการศึกษาบทบญัญติักฎหมายของต่างประเทศ (เฉพาะประเทศองักฤษและ

สหรัฐอเมริกา) และมาตรการสากลอ่ืน ๆ ท่ีอาจนาํมาปรับใชก้บัการปล่อยชัว่คราวเช่นมาตรการการ
คุมขงั นกัโทษไวท่ี้บา้นหรือในท่ีอยูอ่าศยั(House Arrest หรือ Home Confinement) ศึกษาขอ้ดี
ขอ้เสีย  ปัญหาในทางปฏิบติัและความเหมาะสมท่ีจะนาํมาปรับปรุงใชก้บัประเทศไทย 

4.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาระบบกฎหมายไทยในเร่ืองการปล่อยชัว่คราวให้
สามารถใชแ้กปั้ญหาไดเ้หมาะสมยิ่งข้ึนและเพื่อให้เกิดความชดัเจนโปร่งใสในทางปฏิบติั สามารถ
ตรวจสอบได ้เกิดความเป็นธรรมและเป็นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในสงัคม  

จากแนวคิดดงักล่าวท่ีเห็นว่ากฎหมายท่ีบญัญติัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัทางปฏิบติัยงัมีปัญหาท่ี
น่าจะตอ้งแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดย
การคน้ควา้หาวิธีการและแนวทางใหม่ ๆ  ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศและหาหนทางท่ี
เหมาะสม      มาใช ้โดยเนน้วิจยัวิธีปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม วตัถุประสงคก์็เพื่อนาํไปเป็นขอ้เสนอแนะ
ในการปรับปรุงแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายในส่วนการให้ประกนัหรือการปล่อยชัว่คราวในชั้น
ศาลแก่                     ผูถู้กกล่าวหาว่ากระทาํผิดโดยเฉพาะผูท่ี้มีฐานะยากจน ให้ไดรั้บความคุม้ครอง
มากข้ึน 

 
1.3.  สมมุติฐานของวทิยานิพนธ์ 

 
จากสภาพปัญหาและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องน่าจะมีผลเป็นแนวทางในการปรับปรุง ยกเลิกแก้ไข    

ออกแบบกฎหมาย เก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว และระเบียบปฏิบติัของศาล ปรับเปล่ียนตวับทกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปล่อยชัว่คราว ใหศ้าลสามารถใช้ดลุยพินิจในการปลอ่ยชัว่คราวโดยกําหนด      เง่ือนไขแทนการเรียกประกนั
หรือหลักประกันได้ ซ่ึงจะทาํให้มีหลักเกณฑ์และขอบเขตท่ีกวา้งขวางข้ึน เช่นศาลสามารถวางข้อกาํหนดคุม
ประพฤติต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้ผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวหลบหนี หรือไป        ยุง่เหยิงกบัพยาน โดยการกาํหนดให้ไป
รายงานตวัตามเวลาท่ีกาํหนด การยึดหนังสือเดินทาง การกาํหนดสถานท่ีให้อยู่ ฯลฯ หรือนาํมาตรการอ่ืน ๆ ทาง
กระบวนวิธีพิจารณาความมาปรับปรุงใชก้าํหนดเป็นเง่ือนไข เช่น กาํหนดสถานท่ีอยูข่องผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราว
ไวเ้ป็นการเฉพาะโดยอาจจะกาํหนดใหผู้ไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวอยูใ่นท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง หรือบุคคลอ่ืนท่ียนิยอม
รับภาระหรือกําหนดสถานท่ีใด ๆ ขึน้และก่อตั้งหน่วยงานผูรั้บผิดชอบดูแลไวเ้ป็นพิเศษหรือกาํหนดเง่ือนไขวิธีการ
อ่ืนใดท่ีเหมาะสมแทนการเรียกประกนัหรือหลกัประกนั ซ่ึงจะทาํให้ศาลสามารถใชดุ้ลยพินิจในการให้ประกนัหรือ
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ปล่อยชัว่คราวแก่บุคคลผูถ้กูกล่าวหาวา่กระทาํความผิดโดยเฉพาะผูมี้ฐานะยากจนใหไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ล่อย ชัว่คราว
ไดก้วา้งขวางข้ึน  

 
1.4.  วธีิการศึกษา 

 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสาร(Document Research)ซ่ึงได้นําค ําอธิบาย          

ความหมายและจุดมุ่งหมายของกฎหมายท่ีบญัญติัใชอ้ยูจ่ากตาํรา คาํอธิบาย ถอ้ยคาํความหมายในกฎหมายและตาํรา
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคาํพิพากษาฎีกา ความเห็นของผูมี้ประสบการณ์         ทางดา้นการปฏิบติั บทความ
จากวารสาร นิตยสารทางกฎหมาย รวมทั้ งสถิติการปล่อยชัว่คราวของศาลและศึกษากฎหมาย มาตรการและวิธี
ปฏิบติัของต่างประเทศ นาํมาวเิคราะห์ เปรียบเทียบ ปรับปรุง        ดดัแปลงเพ่ือมุ่งหาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมท่ีจะนาํมาใชก้บัประเทศไทย นอกจากน้ี     ยงัไดศึ้กษาถึงความหมายของกฎหมายท่ีบญัญติัใชอ้ยูโ่ดยศึกษา
จากคาํอธิบาย ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและคาํพิพากษาฎีกา ใชว้ิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกของปัญหาท่ีมีผู ้
คิดคน้มาก่อนของทั้งท่ี     มีอยูใ่นประเทศและต่างประเทศ(เฉพาะประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา)แลว้วิเคราะห์
เปรียบเทียบพฒันาหาแนวทางท่ีเหมาะสมใหก้า้วหนา้ข้ึนเพ่ือให ้ใชบ้งัคบัและแกปั้ญหาไดต้รงประเดน็ 

 
1.5.  ขอบเขตของการศึกษา 

 
ศึกษาเฉพาะวิธีปฏิบติัในการพิจารณาปล่อยชัว่คราวโดยการกาํหนดเง่ือนไขแทนการ

เรียกประกนัและหลกัประกนัในชั้นศาลเท่านั้น ไม่ครอบคลุมการปล่อยชัว่คราวในส่วนอ่ืนๆ เช่นใน
ชั้นพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ การใชว้ิธีการสาํหรับเด็กและเยาวชน และการปล่อยชัว่คราว
พยานบุคคลท่ีถูกนาํมาศาลตามหมายจบั  

 
1.6.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
เม่ือไดท้ราบรายละเอียดของกฎหมายและปัญหาขอ้ขดัขอ้งการใชบ้งัคบักฎหมายอย่าง               

ชดัแจง้แลว้จะสามารถใชข้อ้มูลท่ีได ้
1.เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขพฒันากฎหมาย และปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร

ของศาล ในส่วนการปล่อยชัว่คราว ใหส้ามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม   
2.เพื่อตรวจสอบใหก้ารปฏิบติัโปร่งใส  และเกิดความเป็นธรรมในสงัคมยิง่ข้ึน 
3.เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้จะทาํการศึกษาคน้ควา้ต่อเน่ืองไปในอนาคต 
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บทที ่2 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการปล่อยช่ัวคราว 
 

 การปล่อยชั่วคราวเป็นมาตรการท่ีมีผู้ คิดค้นสร้างขึน้เพ่ือประสานประโยชน์ของสังคม    
โดยส่วนรวมท่ีมุ่งให้ผู้กระทําความผิดได้รับการลงโทษเพ่ือเป็นการคุ้มครองความปลอดภยัของ
สงัคมขณะเดียวกนัก็เป็นหลกัประกนัท่ีมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบคุคลผู้ถกูกล่าวหาว่ากระทํา
ความผิดให้สามารถตอ่สู้คดีพิสจูน์ความบริสทุธ์ิของตนได้อย่างเต็มท่ี โดยการผ่อนคลายการจํากดั
สทิธิเสรีภาพของผู้ ต้องหาหรือจําเลยจากการคมุขงัในระหว่างพิจารณาคดี ซึง่มีแนวคิด ทฤษฎีและ
ประวตั ิ         ความเป็นมาดงัท่ีจะได้นําเสนอตอ่ไปนี ้
 
2.1.  ความหมายและประวัต ิ

 
2.1.1.  ความหมายของการปล่อยช่ัวคราว 

คําว่า “ปล่อยชัว่คราว” ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่ได้บญัญัติบท
วิเคราะห์ศพัท์ให้ความหมายไว้ แต่จากการศกึษาตํารา คําอธิบายและความเห็นของนกักฎหมาย
หลายท่านได้อธิบายความหมายของการปลอ่ยชัว่คราวไว้ดงัตอ่ไปนีคื้อ 

การปล่อยชั่วคราวผู้ ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาคือการประกันตัวซึ่งทําได้ตัง้แต่
ผู้ ต้องหาถกูควบคมุตวัตลอดไปจนกวา่คดีจะถึงท่ีสดุ1 

การปล่อยชัว่คราวเป็นมาตรการทางอาญาจากหลกัยกประโยชน์แห่งความสงสยั (in 

dubio pro reo) ท่ีผ่อนคลายการจํากดัเสรีภาพในการเคล่ือนไหวเปลี่ยนท่ีทางของผู้ ต้องหาหรือ
จําเลย เพราะโดยหลกัจะต้องไม่ควบคมุตวัผู้ ต้องหาหรือจําเลยไว้ การควบคมุตวัระหว่างคดีเป็น
ข้อยกเว้นเม่ือมีความจําเป็นเท่านัน้ ในระหวา่งคดีจงึต้องมีการปลอ่ยชัว่คราว2 

การปล่อยชัว่คราวมาจากหลกักฎหมายท่ีสนันิษฐานว่าจําเลยเป็นผู้บริสทุธ์ิอยู่จนกว่า
ศาลจะมีคําพิพากษาแสดงว่าเป็นผู้ กระทําความผิด ในระหว่างท่ียังไม่มีคําพิพากษาดังกล่าว
ผู้ ต้องหาหรือจําเลยมีสิทธิได้เป็นอิสระไม่ต้องถูกควบคุม หรือกักขัง โดยให้ปล่อยชั่วคราวใน

                                                           
1 กศุล  บุญยนื.  คาํอธิบายกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา.  กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณาการ, 

2541, หนา้ 126. 
2 คณิต ณ นคร.กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา.พิมพ์ครัง้ท่ี4.กรุงเทพมหานคร:นิติธรรม,2538,

หน้า129 
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ระหว่างการพิจารณาได้ ซึง่จําเลยต้องปฏิบตัิตามคําสัง่ศาลเพ่ือเป็นประกนัว่าจําเลยจะมาปรากฏ
ตวัตอ่ศาล ตามคําสัง่3 

การปล่อยชัว่คราวคือการผ่อนคลายการควบคมุและขงัโดยยอมให้ผู้ ต้องหาหรือจําเลย        
ได้รับอิสรภาพชัว่คราว เน่ืองจากหลกัท่ีว่าบคุคลจะยงัไม่ถือว่าเป็นผู้กระทําความผิดจนกว่าศาลจะ
พิพากษาถึงท่ีสดุวา่เป็นเช่นนัน้จริง4 

การปลอ่ยชัว่คราวคือการประกนัตวัจําเลยในคดีอาญา โดยเม่ือบคุคลใดถกูจบัหรือถกู
เรียกมาควบคุมไว้ในฐานะผู้ ต้องหาหรือจําเลย ซึ่งจะต้องถูกควบคุมหรือขังไว้ตลอดเวลาการ
สอบสวน       ไตส่วนมลูฟ้องหรือพิจารณาแตก่ฎหมายเปิดโอกาสให้บคุคลนัน้ได้รับการประกนัตวั
ไป 5 

คาํว่า “ประกนั” ตามพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายไว้
ว่า    หมายถึงการรับรองว่าผู้ ต้องหาหรือจําเลยซึ่งให้ปล่อยชั่วคราวจะปฏิบัติตามนัดหรือ
หมายเรียกของ     เจ้าพนกังานหรือศาล และถ้าผิดสญัญาก็รับรองวา่จะใช้เงินจํานวนท่ีระบไุว้ 6 

ดงันัน้ความหมายโดยสรุปของการปลอ่ยชัว่คราวคือการประกนัตวัผู้ ต้องหาหรือจําเลย
ในคดีอาญาไปในระหว่างถูกดําเนินคดี เป็นการให้ผู้ ต้องหาหรือจําเลยไม่ต้องถูกควบคุมหรือขงั 
โดยให้  ได้รับอิสรภาพไปชัว่ระยะเวลาหนึ่งท่ีมีกําหนด เป็นมาตรการทางอาญาท่ีผ่อนคลายการ
จํากัดเสรีภาพในการเคล่ือนไหวเปล่ียนท่ีทางของผู้ ต้องหาหรือจําเลยท่ีถูกจับหรือถูกควบคุม
ระหวา่งการพิจารณา ไมว่า่จะในชัน้เจ้าพนกังานหรือในชัน้ศาล สามารถทําได้ตัง้แตเ่ร่ิมถกูควบคมุ
ตวัตลอดไปจนกว่าคดีจะถึงท่ีสดุ ซึ่งอาจเป็นการปล่อยชัว่คราวไปโดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน 
หรือมีประกนัและ           หลกัประกนั 

 
2.1.2.   ประวัตกิารปล่อยช่ัวคราว 

(1)  ต้นกาํเนิดการปล่อยช่ัวคราว 

                                                           
3 เกียรติขจร  วจันสวสัด์ิและคณะ.  “สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาในประเทศ

ไทย”  ใน  รายงานการวจิยั.  มกราคม 2529, หนา้ 253. 
4 คนงึ  ฦาไชย.  กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา. เลม่ 1.  พิมพ์ครัง้ท่ี 5. แก้ไขเพิ่มเติมโดย

ณรงค์ ใจหาญ 

กรุงเทพมหานคร :  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 2541. หนา้ 260. 
5 สัญญา  ธรรมศกัด์ิ.  คาํอธิบายประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา. ภาค 1-7 มาตรา 1-267            

ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประภาศน์ อวยชยั.  กรุงเทพมหานคร : เนติบณัฑิตยสภา, 2530. หนา้ 109-110 
6 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 . หนา้ 498 . 
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การปล่อยชัว่คราวมีต้นกําเนิดในประเทศองักฤษยคุสมยักลาง(ประมาณปี ค.ศ.1066)      
ตามหลกัการดําเนินคดีอาญาท่ีจําเลยจะต้องมาปรากฏในการพิจารณาคดีทุกนดั จึงจําเป็นต้อง
กกัขงั       ผู้ ต้องหาหรือจําเลยไว้ในระหว่างการพิจารณาคดีทําให้รัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลการกักขัง         เป็นจํานวนมากและได้เกิดปัญหาขึน้มากมาย เช่นการพิจารณาคดีล่าช้า
เพราะผู้พิพากษา ต้องเสียเวลาในการเดนิทางเน่ืองจากศาลมีเขตอํานาจกว้างขวาง การเดนิทางไม่
สะดวก จึงต้องใช้เวลาในการ       เดินทางมากและจากปัญหาท่ีมีนักโทษล้นเรือนจําก่อให้เกิด
ภาวะการขาดอาหารคกุต่าง ๆ เต็มไปด้วยโรคภยัไข้เจ็บทําให้ผู้ถูกกักขงัจํานวนมากถึงแก่ความ
ตายก่อนการพิจารณาคดีเสร็จสิน้และบางคดี      ผู้บริสุทธ์ิต้องถูกกักขังอยู่โดยไม่มีความผิด
จนกวา่จะมีคําตดัสนิปลอ่ยตวัไป7 

จากปัญหาดงักล่าว เพ่ือเป็นการปลดปล่อยนกัโทษท่ีศาลยงัไม่ได้พิจารณา จึงได้เกิด
การปลอ่ยชัว่คราวผู้ ต้องหาหรือจําเลยขึน้โดยในตอนแรก Sheriff (เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ทําหน้าท่ี
คล้ายตํารวจ มีอํานาจจบักมุ คมุขงัผู้กระทําความผิดอาญา8) เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ประกนั
โดยมีเง่ือนไขให้ตวัผู้ ต้องหาหรือจําเลยเองหรือบุคคลฝ่ายท่ีสามท่ีเช่ือถือได้ให้สญัญาว่าผู้ ต้องหา
หรือจําเลยเหลา่นัน้ จะมาปรากฏตวัในวนัพิจารณาคดีของศาล ถ้าผู้ ต้องหาหรือจําเลยหลบหนี ตวั
นายประกนัเองจะต้องมอบตวัเองเป็นจําเลยแทน ตอ่มาได้พฒันาเป็นการถกูริบจํานวนเงินประกนั
แทน โดยในปี ค.ศ.1275ได้มีการตรา Act of westminster ขึน้เพ่ือกําหนดอํานาจของ Sheriff ใน
การให้ประกนั ซึง่ตอ่มาได้โอนอํานาจในการให้ประกนัไปยงัผู้พิพากษาแห่งท้องถ่ิน (Justice of the 
peace) ในปี ค.ศ.1327 และได้พฒันามาโดยลําดบั และมีการตรากฎหมายเก่ียวกบัการประกนัตวั
รวม 3 ฉบบัคือ The Petition of Right 1692 เป็นการจํากดัอํานาจพระมหากษัตริย์ในการสัง่ขงั
บคุคลโดยไม่แสดงเหตแุห่งการสัง่      The Hebeas Corpus Act 1679 เป็นกฎหมายท่ีคุ้มครอง
สิทธิส่วนบคุคลของคนสญัชาติองักฤษซึง่     มีสิทธิได้รับการประกนัตวัได้ทัง้ก่อนและระหว่างการ
ไตส่วนมลูฟ้อง ,The Bill of Right 1688 เป็นกฎหมายจํากดัอํานาจพระมหากษัตริย์และศาลมิให้
กําหนดหลกัประกนัในการปล่อยตวัผู้ ต้องหาหรือจําเลยสงูเกินสมควร9และในปัจจุบนัมีกฎหมาย
หลกัท่ีใช้ในการประกนัตวัคือ                                  The Magistrates’Court Act 1952 , The 
Bail Act 1976 และ The Magistrates’ Court Act 1980 

(2)  ประวัตกิารปล่อยช่ัวคราวในประเทศไทย 

                                                           
7 ธง  ลีพ่ึงธรรม.  “ความเป็นมาและทฤษฎีวา่ดว้ยการประกนัตวัในประเทศองักฤษและอเมริกา.”         

วารสารอยัการ.  2,20.  สิงหาคม  2522, หนา้  76 .  
8 อุทยั  หิรัญโต.  พจนานุกรมศัพท์ทางกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยอ์กัษร 2525 ,       

หนา้ 81  
9  ธง  ลีพ่ึงธรรม.  แหล่งเดิม. หนา้ 77. 

DPU



สมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานในกฎหมายลักษณะตระลาการท่ีให้อํานาจ
ตระลาการ     ผู้ ได้รับอํานาจจากพระมหากษัตริย์ให้มีหน้าท่ีตดัสินความมีอํานาจในการควบคมุ
กกัขงัคูค่วามซึง่หมายถึงทัง้โจทก์และจําเลยและมีอํานาจให้ปลอ่ยชัว่คราวด้วย ผู้ประกนัจะเป็นตวั
ความเองหรือ บุคคลอ่ืนก็ได้ การประกนันัน้ผู้ประกนัต้องได้รับความยินยอมจากบุตรและภรรยา
โดยการสลกัหลงัสญัญาคํา้ประกนัเพ่ือใช้ในการบงัคบัเอาสนิไหมพินยัจากบตุรและภรรยาของนาย
ประกนัหากมีการ            ผิดสญัญาเรียกวา่ประกนัแบบเทครัวเรือน10 

สมยักรุงรัตนโกสนิทร์ได้มีการชําระสะสางกฎหมายเก่าสมยักรุงศรีอยธุยาแล้วจดัทําขึน้
ใหม่เป็นหมวดหมู่เรียกว่าประมวลกฎหมายรัชกาลท่ี 1 หรือกฎหมายตราสามดวง ซึ่งบญัญัติ
เก่ียวกบัการประกนัตวัไว้วา่ให้ใช้กบัคดีความทกุประเภทไมใ่ช่เฉพาะแตค่ดีอาญา โดยทัง้ฝ่ายโจทก์
และจําเลย      จะต้องถกูจําขงัไว้นอกจากจะหาผู้มาคํา้ประกนัเพ่ือเป็นประกนัในการนําตวัมาส่ง
ศาล                      ตามวตัถปุระสงค์ท่ีจะให้ทัง้สองฝ่ายต้องมาแสดงตนต่อศาลทกุนดัและจะไม่
หลบหนีเม่ือต้องถกูบงัคบัตามคําพิพากษา ซึง่ยงัคงเป็นการประกนัแบบเทครัวเรือนท่ีผู้ประกนัและ
ลกูเมียในครัวเรือนจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบถกูตีหรือจําขงัแทนผู้ ท่ีตนรับประกนั และการควบคมุนัน้
จะคดิคา่ใช้จ่ายจากผู้ ท่ีถกูควบคมุโดยท่ีตระลาการเป็นผู้จดัการดแูล ดงันัน้หากคดีลา่ช้าเสียเวลาก็
ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสงู        การให้ปล่อยชัว่คราวไปจึงเป็นการแก้ปัญหาในเร่ืองดงักล่าวได้ 
สทิธิเสรีภาพของบคุคลท่ีจะได้รับการปลอ่ยชัว่คราวจงึเท่ากบัเป็นผลพลอยได้เท่านัน้ 11 

ตอ่มาในสมยัรัชการท่ี 5 ได้ทําการปรับปรุงและบญัญตัิกฎหมายตามแบบตะวนัตกขึน้ 
2 ฉบบัคือ พระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาความมีโทษสําหรับใช้ไปพลางก่อน ร.ศ.115 ซึ่งร่างโดย
อาศยักฎหมายองักฤษเป็นฐาน บญัญตัิเร่ืองการประกนัตวัไว้ใน  มาตรา 6 และประกาศยกเลิก
กฎหมาย        ต่อท้ายพระราชบญัญตัิ ร.ศ.117 ซึง่ได้ยกเลิกกฎหมายตราสามดวงเก่ียวกบัเร่ือง
ประกันตวัไป จึงได้เกิดหลกัเก่ียวกับการประกันตวัใหม่คือ การประกันตวัมีได้เฉพาะคดีอาญา
เท่านัน้ คดีแพง่ปกตไิมต้่องมีประกนัเว้นแตเ่ห็นว่าจําเลยไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหลง่หรือคิดจะหลบหนี
ศาลก็อาจเรียกประกนัด้วยบคุคลหรือทรัพย์สินได้,ยกเลิกการประกนัแบบเทครัวเรือนและกําหนด
เป็นการทําหนงัสือสญัญายอมเสียสนิไหมพินยั (เงิน) แทนและการขอถอนสญัญาประกนัทําได้โดย
บอกกลา่วแก่ผู้พิพากษา              ท่ีให้ประกนั12 

                                                           
10 ร.แลงกาต.์  ประวตัศิาสตร์กฎหมายไทย  เล่ม 2.  กรุงเทพมหานคร : บริษทัสาํนกัพิมพไ์ทยวฒันา     

พานิช จาํกดั, 2526. หนา้ 205. 
11 สุขมุาลย ์ สุโขบล  “การประกนัตวัในชั้นสอบสวน : ศึกษาในแง่การใชดุ้ลพินิจเจา้พนกังานในทาง

ปฏิบติั วเิคราะห์ตามแนวทางสังคมศาสตร์ .” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะสังคมศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ . 2527 , หนา้  54-56 

12 แหล่งเดิม .  หนา้  64-66 
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ต่อมามีการเสนอร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและทําการปรับปรุง        
หลายครัง้โดยมีสว่นท่ีเก่ียวกบัการปลอ่ยชัว่คราวคือ  

ร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีเสนอโดย Mr. R/en/e A. Guyon ในปี 
พ.ศ.2452 ให้อํานาจผู้พิพากษาไต่สวนแห่งศาลโปริสภามีอํานาจใช้ดลุพินิจให้ประกนัตวัหรือไม ่       
ได้อยา่งไมมี่จํากดั โดยกําหนดเป็นจํานวนเงินหรือหลกัทรัพย์ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีเสนอโดย Mr.Delesstr/ee ในปี 
พ.ศ.2458 กําหนดให้การประกนัทําได้ทัง้ในชัน้สอบสวนและชัน้ศาล โดยผู้ ต้องหาเท่านัน้ท่ีมีสิทธิ
ร้องขอประกนัและกําหนดจํานวนเงิน หากผิดสญัญาประกนัก็จะถกูริบเป็นของรัฐ 

ร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท่ีเสนอโดย  Mr. R/en/e A. Guyon ในปี 
พ.ศ.2460 กําหนดขอบอํานาจการให้ประกันของพนกังานอยัการเฉพาะความผิดท่ีเกิดในเขต
อํานาจของตน ผู้ มีสิทธิร้องขอประกนัคือผู้ ต้องหา จําเลยหรือบคุคลอ่ืนก็ได้ นายประกนัต้องลงช่ือ
ในสญัญาประกนัและอาจใช้หลกัทรัพย์แทนเงิน ซึง่การกําหนดจํานวนเงินประกนั พนกังานอยัการ
และศาลสามารถใช้ดลุพินิจได้อย่างกว้างขวางจนเกิดเป็นปัญหาถกเถียงกนัว่าควรมีขอบเขตหรือ                  
หลกัเกณฑ์เพียงใด 13 

การปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบบัท่ี 3 ในปี พ.ศ.2466 
เก่ียวกบัเร่ืองการปล่อยชัว่คราวบญัญัติไว้ในมาตรา 132-140 ปรับปรุงมาตราการปล่อยตวัโดย
พลันสําหรับ          ผู้ บริสุทธ์ิหรือผู้ ท่ียังไม่มีความผิด ให้มีประสิทธิผลมากขึน้ โดยให้อํานาจ
พนักงานอัยการในกรุงเทพมหานคร และพนักงานฝ่ายปกครองเพิ่มขึน้ การย่ืนคําร้องต่อศาล 
กฎหมายกําหนดให้ศาลต้องพิจารณาสัง่ภายใน 2 วนั โดยจะพิจารณาการให้ประกนัโดยการรับ
หลกัประกนัหรือนายประกนัแทนการวางเงินก็ได้ 

ร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบบัท่ี 4 ในปี พ.ศ.2475 (แก้ไขเพิ่มเติม    
หลายครัง้จนเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในปัจจบุนั) ได้กําหนดอตัราโทษขัน้สงู
เป็น        หลกัเกณฑ์ในการประกนัประกอบข้อพิจารณาบางประการเช่นความหนกัเบาแห่งข้อหาฯ 
บางฐานความผิดไมอ่นญุาตให้ประกนัในชัน้สอบสวน เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากผู้วา่ราชการจงัหวดั
หรือ         เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอํานาจ14 

 
 
 

                                                           
13  มนตช์ยั  ชนินทรลีลา.  “ขอบเขตการใชดุ้ลพินิจของศาลในการปล่อยชัว่คราว.”  วทิยานิพนธ์

มหาบณัฑิต ภาควชิานิติศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  2537, หนา้ 33-34 . 
14 แหล่งเดิม , หนา้ 37 . 
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2.2.  ทฤษฎีและแนวความคดิ 
 

2.2.1.  ทฤษฎีพืน้ฐาน 
เม่ือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึน้จําเป็นท่ีรัฐจะต้องเข้ามาดแูลประโยชน์ส่วนรัฐ

คือ                      ความสงบเรียบร้อยภายในรัฐ เข้าดําเนินคดีอาญาเพ่ือชีข้าดเร่ืองท่ีเกิดการ
กลา่วหากนั ซึง่วิธีการ      ดําเนินคดียอ่มกระทบถึงสทิธิเสรีภาพของบคุคลโดยเฉพาะผู้ถกูกลา่วหา
ท่ีจะต้องถูกมาตรการบังคับ ในเร่ืองการจับ การควบคุม การขัง โดยเหตุท่ีจะต้องมีการออก
หมายจบัก็เพราะเกรงว่าบคุคลเหล่านัน้จะหลบหนี (Fluchtgefahr) เน่ืองจากผู้นัน้ถกูสงสยัโดยมี
เหตอุนัควรและบคุคลนัน้เป็นผู้ ท่ีไมมี่ท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหลง่ หรือเม่ือผู้นัน้ไม่ได้ถกูควบคมุหรือขงัอยู่ไม่
มาตามกําหนดนดัโดยไมมี่ข้อแก้ตวัอนัควร หรือได้หนีไป หรือมีเหตอุนัควรสงสยัวา่จะหลบหนี เกรง
ว่าจะไปทําให้พยานหลกัฐานยุ่งเหยิง (Verdunkelungsgefahr) เช่นไปทําลาย เปล่ียนแปลง
พยานหลกัฐาน ใช้อิทธิพลหรือวิธีการอนัมิชอบกระทําต่อผู้ ร่วมกระทําความผิด พยาน หรือบคุคล
ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือเพราะเหตเุน่ืองจากความร้ายแรงของความผิด (Schwere dwe Tat) ซึ่ง
พิจารณาจากอตัราโทษท่ีถกูกลา่วหา15  

จากแนวคิดในเร่ืองการคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนท่ีเห็นว่าการท่ีรัฐจะใช้อํานาจทาง
กระบวนการยตุธิรรมตามกฎหมายท่ีมุง่รักษาความสงบบเรียบร้อยของสงัคมแตใ่นขณะเดียวกนัรัฐ
ก็จะต้องให้ความคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพของผู้ถกูกลา่วหาว่ากระทําความผิดให้สามารถตอ่สู้คดี
ได้อย่าง         เป็นธรรมด้วย เพราะกระบวนการพิจารณาคดีนัน้ส่งผลกระทบต่อสิทธิขัน้พืน้ฐาน
ของมนษุย์ ทัง้สิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของผู้ถกูกล่าวหาโดยการจบักมุ คมุขงั ตรวจค้นตวั
และการลงโทษ  

ซึง่หลกัในการดําเนินคดีอาญานัน้ประการแรกจะต้องมีกระบวนการค้นหาความจริงท่ีมี           
ประสิทธิภาพ เพ่ือนําตัวผู้ กระทําความผิดมาลงโทษได้อย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการ
ดําเนินคดีอาญาคือการค้นหาความจริงให้ได้มากท่ีสดุ การควบคมุหรือขงัผู้ ต้องหาหรือจําเลยเป็น
วิธีการหนึ่งท่ีจะแสวงหาพยานหลกัฐานจากตวัผู้ ต้องหาหรือจําเลยได้เช่นลายนิว้มือ ขน ผม เล็บ 
นํา้อสุจิ ฯลฯ และประการท่ีสองต้องเป็นกระบวนการท่ีให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ ถูกกล่าวหาหรือ
ประชาชนทั่วไปมิให้ต้องเดือดร้อนหรือถูกกระทบต่อสิทธิเสรีภาพจากการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการค้นหา ความจริงนัน้(Fair balance)16 การแสวงหาพยานหลกัฐานเพ่ือ

                                                           
15 คณิต  ณ  นคร.  แหลง่เดิม, หน้า 130 . 
16 ณรงค ์ ใจหาญ.  “หลกัประกนัสิทธิของประชาชนในคดีอาญาใหม่: ปัจจุบนัและทศวรรษหนา้

(2540-2550).”  บทบัณฑิตย์  เล่ม 53  ตอน 2.  มิถุนายน 2540, หนา้ 64 . 
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ประโยชน์ในการดําเนินคดีต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ ต้องหาหรือจําเลยท่ีจะสามารถต่อสู้คดีได้
อยา่งเตม็ท่ีโดยมีหลกัประกนัท่ีจําเป็นสําหรับการตอ่สู้ เพ่ือพิสจูน์ความบริสทุธ์ิของตน 

ในคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นประเทศในระบบคอมมอนลอว์ หรือระบบในภาคพืน้ยโุรปตา่ง
ยึด  หลักการท่ีว่าศาลจะต้องฟังพยานหลักฐานจนปราศจากความสงสัยอันควร(beyound 
reasonable doubt) วา่จําเลยกระทําความผิดจริงจึงจะลงโทษ จึงเกิดหลกัในการดําเนินคดีอาญา
ท่ีได้สนันิษฐาน ไว้ก่อนว่าผู้ ต้องหาหรือจําเลยเป็นผู้บริสทุธ์ิจนกว่าจะพิสจูน์ได้ว่ามีความผิดตาม
กฎหมาย                     (The Presumption of Innocent) และหากเกิดกรณีสงสยัก็ให้ใช้หลกัการ
ยกประโยชน์แห่งความสงสยัให้แก่จําเลย (in dubio pro reo17 ) จากหลกันีก่้อให้เกิดผลท่ีตามมา
คือในระหว่างท่ีศาลยงัไม่มี            คําพิพากษาว่าผู้ ต้องหาหรือจําเลยนัน้เป็นผู้กระทําความผิด 
ผู้ ต้องหาหรือจําเลยเหล่านัน้ควรมีสิทธ์ิ       ได้เป็นอิสระไม่ต้องถูกควบคมุหรือกักขงัโดยยอมให้
ปล่อยตวัชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดี เพ่ือ      ให้โอกาสแก่ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาในการต่อสู้คดี
แสวงหาพยานหลกัฐานมาพิสจูน์ความบริสทุธ์ิของตน      มีโอกาสเตรียมคดีและปรึกษาหารือกบั
ทนายความของตนได้อยา่งเตม็ท่ี 

 
2.2.2. ทฤษฎีในทางนิตปิรัชญา 

นอกจากนีแ้นวคิดของนกักฎหมายในเร่ืองสิทธิเสรีภาพของบคุคล ก่อให้เกิดทฤษฎีทาง
กฎหมายขึน้ เป็นทฤษฎีในทางนิติปรัชญาซึง่มีอยู่สองสกลุคือทฤษฎีกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง (The 

Positive Law Theory) และทฤษฎีกฎหมายธรรมชาต ิ(The National Law Theory) 
(1)  แนวคดิทฤษฎีกฎหมายบ้านเมือง (The Positive Law Theory)  
แนวคิดตามทฤษฎีนีเ้ห็นว่าสิทธิเสรีภาพเป็นสิ่งท่ีรัฐเป็นผู้ รับรองและคุ้มครองให้ หรือมี     

ท่ีมาจากคําสัง่ของผู้ มีอํานาจสงูสดุในการปกครอง เป็นกฎหมายท่ีรัฏฐาธิปัตย์ (sovereign) ซึง่เป็น
ผู้ มีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึน้บงัคบัใช้แก่ราษฎรในบ้านเมืองซึ่งจะต้องเช่ือฟังกฎหมายนัน้ไม่ว่า
กฎหมายนัน้จะถูกต้อง ดีงาม ชอบธรรมหรือไม่ไม่สําคญัเพราะแม้จะไม่ถูกต้อง ดีงาม ชอบธรรม 
กฎหมายก็     ยงัคงเป็นกฎหมายท่ีราษฎรต้องเช่ือฟังและปฏิบตัิตามอยู่นัน่เอง18 กฎหมายนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไปได้ตามลกัษณะการปกครอง เช่นเป็นกษัตริย์ในระบอบราชาธิปไตย,ผู้ปกครองใน
ระบอบเผด็จการ ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทําให้มีความชัดเจนแน่นอนแต่ก็ทําให้
กฎหมายแข็งกระด้าง                     ไมป่รับเปล่ียนตามความเปล่ียนแปลงของสงัคม  

                                                           
17 ชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต.์  “บทสันนิษฐานตามกฎหมายในคดีอาญา.”  วารสารอยัการ. 14,161. 

กรกฎาคม 2534, หนา้ 3. 
18 วิษณ ุ เครืองาม.  “ปรัชญากฎหมายฝ่ายบ้านเมือง.”  บทบัณฑิตย์. เลม่ 34,ตอน 3. 2520, หน้า 

433-434  
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(2)  แนวคดิทฤษฎีกฎหมายธรรมชาต ิ(The National Law Theory)  
นกัปรัชญานกัคิดอีกฝ่ายท่ี มองเห็นความไม่ถูกต้องในการใช้อํานาจของรัฏฐาธิปัตย์ 

หรือ ความไมเ่ป็นธรรมในกฎหมายของรัฏฐาธิปัตย์ท่ีออกกฎหมายมากดข่ีขม่เหงราษฎรเพราะตาม      
ลําดบัศกัดิ์(hierarchy) นัน้เร่ิมจากระเบียบข้อบงัคบั กฎ พระราชกฤษฎีกา พระราชบญัญตัิตา่ง ๆ 
สูงสุดคือรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่มีทางขัดกับสิ่งใดท่ีสูงกว่านัน้ได้อีก หากรัฐธรรมนูญไม่เป็นธรรม
ประชาชนก็จะได้รับความเดือดร้อน ดงันัน้เพ่ือเป็นการถ่วงอํานาจกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองและเป็น
การจํากดัอํานาจ    ในการตรากฎหมายและเป็นข้อโต้แย้งความสมบรูณ์(validity)ในเนือ้หาของ
กฎหมายฝ่ายบ้านเมือง   นกัคดิฝ่ายนีถื้อวา่สทิธิเสรีภาพของบคุคลเป็นเหตผุลและความยตุิธรรมท่ี
มีอยู่แล้วในธรรมชาติและอยู่เหนือกฎหมายท่ีผู้ปกครองรัฐตราขึน้ไว้ หากกฎหมายท่ีฝ่ายบ้านเมือง
บญัญตัิออกมาขดัหรือแย้งกบักฎหมายธรรมชาติกฎหมายนัน้ก็จะตกเป็นอนัไร้ผล แนวคิดของนกั
คดิฝ่ายนีเ้ป็นการคํานงึถึงเหตผุลและความเป็นธรรม แตมี่ลกัษณะเป็นนามธรรมเกินไป19  

ปัจจบุนัได้มีการนําแนวคดิจากทัง้สองทฤษฎีมาผสมผสานกนัและกําหนดเป็นกฎหมาย
ซึง่มุง่คุ้มครองสทิธิของบคุคลในสงัคม 

 
2.2.3.  แนวคดิรูปแบบกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา 

นอกจากนีจ้ากระบบการดําเนินคดีตามรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(Criminal Process)ในภาคพืน้ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งแบ่งเป็นรูปแบบการควบคุม
อาชญากรรม(The Crime Control Model) และรูปแบบกระบวนการนิติธรรม ( The Due Process 
Model) ซึง่มี        คา่นิยมท่ีแตกตา่งกนัในการควบคมุอาชญากรรม และการนําตวัผู้ถกูกลา่วหามา
ลงโทษ ทัง้สองรูปแบบมีเป้าหมายเดียวกนัแตว่ิธีการและแนวทางการดําเนินงานตา่งกนักลา่วคือ 

(1)  รูปแบบการควบคุมอาชญากรรม (The Crime Control Model)  
เป็นการดําเนินคดีอาญาท่ีคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของสังคมให้ปลอดภัยมุ่งให้

ผู้กระทําความผิดได้รับโทษ เน้นประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมท่ีจะต้องสามรถควบคุม
ระงบั        ปราบปรามอาชญากรรม และจบักมุตวัผู้กระทําความผิดมาลงโทษ หากกระบวนการ
ยุติธรรมไม่มี    ประสิทธิภาพประชาชนก็จะเส่ือมศรัทธาไม่เคารพเช่ือฟังกฎหมาย ผู้ ท่ีเคารพ
กฎหมายกลบั                 ตกเป็นเหย่ือและถกูเอาเปรียบล่วงละเมิด ไม่มีความมัน่คงปลอดภยัใน
การดํารงชีวิต และเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นหลักประกันต่อสังคมโดยจะต้องมี
ประสิทธิภาพท่ีเข้มข้นในทุก       ขัน้ตอนไม่ว่าจะเป็นขัน้สืบสวน จับกุม ฟ้องคดี การดําเนินคดี 
พิจารณาพิพากษา และบงัคบัคดีตาม    คําพิพากษา  

                                                           
19 พนสั ทศันียานนท์ . “ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ.” วารสารอัยการ . 3 , 27.  มีนาคม 2523 , 

หน้า 38-39 . 
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แนวคิดแบบนีเ้ห็นว่ากระบวนการยตุิธรรมท่ีดีจะต้องจบักมุผู้กระทําความผิดมาลงโทษ     
ให้ได้ในอตัราสูงโดยผู้กระทําความผิดต้องหลุดรอดไปได้น้อยท่ีสดุ ใช้ทรัพยากรต่ํา รวดเร็วและ        
แน่นอน 20 การสนันิษฐานว่าผู้ ต้องหามีความผิด (Presumption of Guilt) ตามแนวคิดนีเ้ห็นว่าการ
ท่ี        ผู้กระทําความผิดถูกจับได้ในท่ีเกิดเหตุในทันทีทันใดพร้อมอาวุธท่ีใช้กระทําความผิด มี
พยานยืนยนัการกระทําความผิดและผู้กระทําความผิดได้ให้การรับสารภาพนัน้เป็นเร่ืองยากท่ีจะ
คิดว่าผู้นัน้ไม่ได้กระทําความผิดหรือจะสนันิษฐานว่าผู้นัน้เป็นผู้บริสทุธ์ิก่อนมีคําพิพากษาว่าเขา
เป็นผู้กระทําความผิด การสนันิษฐานความผิดตามรูปแบบนี ้เป็นการแสวงหาความจริงในการ
ปราบปรามอาชญากรรมซึ่งกระทําได้อย่างรวบรัด มีประสิทธิภาพ พนกังานอยัการและพนกังาน
สอบสวนต้องมีคุณภาพสูง          การค้นหาความจริงเช่ือถือได้ สามารถวินิจฉัยความผิดถูกใน
ชัน้ต้นได้โดยจะทําการกลัน่กรอง (Screening Process) เป็นลําดบัขัน้ตอนอย่างต่อเน่ืองตาม
วิธีการท่ีถือว่าหลกัประสิทธิภาพของการดําเนินคดีท่ีควรสิน้สดุไปตัง้แต่ชัน้ต้น ๆ ของกระบวนการ 
ในกรณีท่ีผู้ ต้องหานัน้เป็นผู้บริสุทธ์ิก็จะถูกกลัน่กรองออกไป เช่นในคดีท่ีพยานหลกัฐานไม่เพียง
พอท่ีจะพิสูจน์ว่าผู้ ต้องหานัน้เป็นผู้ กระทําความผิดก็ให้ปล่อยตัวไปแทนท่ีจะต้องดําเนินการ
ฟ้องร้องคดีและทําการสืบพยานดําเนินกระบวนพิจารณาคดีไปจนศาลตดัสินยกฟ้องปล่อยตวั
ผู้ ต้องหานัน้ไปเป็นการปลดปลอ่ยผู้บริสทุธ์ิโดยเร็ว ส่วนผู้ ท่ีกระทําความผิดก็จะถกูดําเนินคดีอย่าง
รวดเร็ว รวบรัด เช่นการดําเนินคดีต่อผู้ ต้องหาท่ีมีพยานหลักฐานแน่นหนาหรือผู้ ต้องหาท่ีรับ
สารภาพ 

รูปแบบนีทํ้าให้เกิดหลักในการดําเนินคดีอาญาท่ีต้องมีตัวจําเลยมาปรากฏในการ
ดําเนินคดี    ทุกนัดและหากพิสูจน์ได้ว่าผู้นัน้กระทําความผิดจริงก็จะมีตวัมารับโทษ รัฐจึงต้อง
ควบคมุตวัผู้ ต้องหาหรือจําเลยเหล่านัน้ไว้เพ่ือป้องกันมิให้หลบหนีหรือไปก่อภยนัตรายใด ๆ ต่อ
สงัคมขึน้อีก 

(2)  รูปแบบกระบวนการนิตธิรรม (The Due Process Model)  
ในทางกลับกันในระบบการดําเนินคดีอาญาในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมุ่งคุ้ มครองสิทธิ

เสรีภาพของบคุคลท่ีเรียกว่าระบบการดําเนินคดีอาญาในรูปแบบกระบวนการนิติธรรม (The Due 
Process Model) การดําเนินคดีตามรูปแบบนีจ้ะเป็นการตรวจสอบมิให้ผู้ ต้องหาถกูดําเนินคดี
อยา่งสะดวก 21 

                                                           
20 ประธาน  วฒันวาณิชย.์  “การบริหารกระบวนการยติุธรรมชั้นก่อนการพิจารณาคดี : การศึกษา    

เปรียบเทียบ.”  งานวจิยัหลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) วทิยาลยัการยติุธรรม. กระทรวง
ยติุธรรม.  2539, หนา้ 19-20. 

21 แหล่งเดิม. หนา้ 22 . 
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แนวคดิแบบนีเ้ห็นวา่พยานในคดีอาจมีข้อบกพร่องมากมายเช่นการใช้อารมณ์  ความมี
อคต ิหรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง ความจําแมน่ยําน่าเช่ือถือเพียงไร สิง่แวดล้อมตา่ง ๆ มีผลตอ่การ
จดจําหรืออาจทําให้พยานมีความเข้าใจผิดเพีย้นไปหรือไม่ นอกจากนีคํ้ารับสารภาพของผู้ ต้องหา
เกิดจากการถูกข่มขู่ ชักจูงใจ ล่อลวงหรือถูกบงัคบัด้วยกําลงัใด ๆ หรือไม่ การค้นหาความจริง
จะต้องเป็นกลาง ไม่ลําเอียงและเช่ือถือได้ซึ่งสําคัญกว่าการเน้นท่ีประสิทธิภาพในการนําตัว
ผู้กระทําความผิดมาลงโทษ  
การค้นหาความจริงโดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจหรือพนกังานอยัการเป็นการกระทําในท่ีรโหฐาน อาจได้
พยานหลกัฐานมาโดยวิธีการไม่ชอบเช่นการล่อลวง ขู่เข็ญ หรือสร้างพยานหลกัฐานขึน้มาเพ่ือเอา
โทษผู้ ต้องหาหรือจําเลยนัน้ การดําเนินคดีท่ีถูกต้องจะต้องผ่านการพิจารณาคดีหรือไต่สวนข้อ
กล่าวหาอย่างเป็นทางการและเปิดเผยในศาล เห็นว่าต้องยึดถือกฎหมายเป็นหลัก ไม่ว่าจะมี
พยานหลกัฐานเพียงไรหากยงัไมไ่ด้รับการวินิจฉยัโดยเปิดเผยในศาลตอ่หน้าองค์คณะผู้พิพากษาท่ี
เป็นธรรม บคุคล        เหลา่นัน้ยงัคงเป็นผู้บริสทุธ์ิ 

ซึง่เป็นหลกัท่ีสอดคล้องกบัหลกัการสนันิษฐานไว้ก่อนว่าบคุคลผู้ถกูกล่าวหาว่ากระทํา
ความผิดนัน้ยังเป็นผู้บริสุทธ์ิอยู่จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขากระทําความผิดจริง การควบคุมผู้ ถูก
กลา่วหาว่ากระทําความผิดในระหว่างการดําเนินคดีบางครัง้อาจต้องใช้ระยะเวลานานเท่ากบัเป็น
การลงโทษบคุคลเหลา่นัน้ลว่งหน้าแล้ว  

การปลอ่ยชัว่คราวเป็นการผสานประโยชน์ของการดําเนินคดีอาญาในรูปแบบการ
ควบคมุอาชญากรรม (The Crime Control Model) และระบบการดําเนินคดีคดีอาญาในรูปแบบ
กระบวนการนิตธิรรม (The Due Process Model) เพ่ือจดุประสงค์ในการคุ้มครองสทิธิ เสรีภาพ
ของบคุคลและ      คุ้มครองความปลอดภยัของสงัคมไปพร้อมกนั  

 
        2.2.4.  หลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามหลักสากล 

(1)  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights)  

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีมาตัง้แต่ครัง้โบราณ เดิมเป็นแนวคิดมุ่งไปในทางจํากัด
อํานาจของกษัตริย์หรือผู้ปกครองท่ีมีมากเกินไป พยายามกําหนดสทิธิตา่ง ๆ ท่ีบคุคลควรได้รับจาก
รัฐในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ในมาตรฐานเดียวกัน โดยเห็นว่าสิทธิเหล่านีเ้ป็นสิทธิธรรมชาติ (Natural 
right)         ท่ีเห็นว่ามนษุย์ทกุคนเกิดมาเท่าเทียมกนั พระเจ้าเป็นผู้สร้างมนษุย์ขึน้มาและได้ให้
สทิธิบางอยา่งแก่มนษุย์ท่ีไมอ่าจโอนให้แก่กนัและไม่มีใครลว่งละเมิดได้ ได้แก่สิทธิในชีวิต เสรีภาพ 
และสิทธิท่ีจะหาความสุขและรัฐทัง้หลายจะต้องรับรองสิทธิเหล่านี  ้สืบเน่ืองมาจากกฎหมาย
ธรรมชาติ(Natural law)ซึง่     อ้างว่ามีอยู่ตามธรรมชาติคือเกิดมีมาเองโดยท่ีมนษุย์ไม่ได้สร้างขึน้ 
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เป็นกฎหมายท่ีอยู่เหนือรัฐ รัฐจะออกกฎหมายให้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายธรรมชาติไม่ได้ เป็น
กฎหมายท่ีใช้ได้ไมจํ่ากดัเวลาไมมี่เวลาลว่งพ้นสมยั และใช้ได้ทกุแห่งไมว่า่จะเป็นรัฐใด ๆ  

นานาประเทศได้ร่วมมือกันจัดทําปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาฯนี ้
ประกอบด้วยข้อความทัง้หมด 30 ข้อ จําแนกสทิธิท่ีได้รับการคุ้มครองเป็น 2 ประเภท คือ 

1. สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Right) ปรากฏอยู่
ใน        บทบญัญตั ิ20 ข้อแรก กลา่วถึงสทิธิตามธรรมชาตท่ีิมีมาแตด่ัง้เดมิคือสทิธิในการดํารงชีวิต  
เสรีภาพทรัพย์สนิ  ความเสมอภาค  ความยตุิธรรม (The right to life, liberty, property, equality, 
justice and the pursuit of happiness) ซึง่ประกอบด้วยสิทธิในทางอิสรภาพแห่งการเคล่ือนไหว
(The right to freedom of movement) สิทธิท่ีจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยลําพงัตนเอง 
เช่นเดียวกบัโดยร่วมกบัผู้ อ่ืน(The right to own property alone as well as in  association with 
others) สิทธิท่ีจะทําการสมรส (The right to marry) สิทธิในการเสมอกนัตามกฎหมาย และสิทธิท่ี
จะได้รับการพิจารณาท่ีเป็นธรรมถ้าถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดอาญาใด ๆ (The right to 
equality before the law and to fair trial of accused of any crime) สทิธิในความเป็นอยูส่ว่นตวั 
(The right to privacy)สิทธิในเสรีภาพแห่งการนบัถือศาสนา  (The right to religions freedom) 
สิทธิในการพดูโดยเสรีและการร่วมประชมุโดยสนัติ (The right to free speech and peaceful 
assembly) เป็นต้น 

2.  สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม(Economic and Social Rights) ปรากฏอยู่ใน
บทบญัญตัิ    ตัง้แตข้่อ 22 เป็นต้นไปเช่นสิทธิในการศกึษา(The right to education) สิทธิท่ีจะตัง้
สหพนัธ์กรรมการ (The right to form trade union) สิทธิในมาตรฐานการครองชีพอนัเพียงพอ
สําหรับสขุภาพ และความ       เป็นอยู่ดีของตนและครอบครัว(The right of everyone to a stand 
of living adequate for the health and wellbeing of himself and his family) สิทธิในการ
พกัผ่อนและเวลาว่างรวมทัง้การจํากดัเวลาทํางานตามสมควร และวนัหยดุงานเป็นครัง้คราวโดย
ได้รับสินจ้าง(The right to rest and leisure ,including reasonable limitation of working hours 
and periodic holidays with pay)เป็นต้น 

ในส่วนท่ีเก่ียวกบักระบวนการยตุิธรรมนัน้กําหนดหลกัสําคญัไว้ว่ามนษุย์ทัง้หลายเกิด
มาพร้อมกบัความมีอิสระ มีศกัดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกนั บคุคลจะถกูทรมานหรือได้รับการปฏิบตัิ
หรือลงโทษด้วยวิธีการอนัโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือหยามเกียรติมิได้และบุคคลจะถูกจบักักขงั             
โดยพลการมิได้22  

                                                           
22 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ขอ้ 1,ขอ้ 5และ ขอ้ 9 
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ซึ่งจากหลกัดงักล่าวกําหนดว่ามนุษย์ทุกคนย่อมมีศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และมี
สิทธิ         เท่าเทียมกนัในชีวิตและร่างกาย การจบักุม กกัขงัจะต้องกระทําโดยอาศยับทบญัญัติ
ของกฎหมายท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัดและทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัท่ีจะได้รับการพิจารณาคดี
อย่างเปิดเผยและเป็นธรรม ทัง้ต้องมีหลกัประกนัว่าจะมีโอกาสต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรม ในระหว่าง
ดําเนินคดี จะปฏิบัติต่อ      ผู้ ถูกกล่าวหาเสมือนเป็นผู้ กระทําความผิดไม่ได้ เพราะยังไม่มีคํา
พิพากษาตดัสินว่าเขาเป็นผู้กระทําความผิด ต้องสนันิษฐานไว้ก่อนว่าเขาเหล่านัน้เป็นผู้บริสุทธ์ิ 
ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาต ิข้อ 11 (1) วา่  

“ทุกคนท่ีถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทางอาญามีสิทธิท่ีจะได้รับการสนันิษฐานไว้
ก่อนว่าบริสุทธ์ิจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีผิดตามกฎหมายในการพิจารณาเปิดเผยซึ่งตนได้รับ
หลกัประกนับรรดาท่ีจําเป็นสําหรับการตอ่สู้คดี” 

(2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant of Civil and Political Rights)  

การจดัทําข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนษุยชนโดยสหประชาชาติซึง่ได้          
จดัทําขึน้หลายฉบบัแตท่ี่เก่ียวข้องกบัเร่ืองการปล่อยชัว่คราวคือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ      
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง(International Covenant of Civil and Political Rights) กติกา
ฉบบันีมี้ข้อความรวม 53 ข้อ เป็นบทบญัญตัิท่ีเป็นสาระบญัญตัิ รับรองสิทธิเสรีภาพ คือ ข้อ 1-27 
เป็น          วิธีสบญัญตัิ วิธีการดําเนินงานเพ่ือบงัคบัการให้เป็นไปตามสิทธิเสรีภาพท่ีรับรองไว้ คือ 
ข้อ 28-53 

การคุ้มครองสิทธิโดยท่ีบุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพ และความมัน่คงแห่งบุคคล เช่น
ห้ามมิให้มีการจบักมุหรือคมุขงัตามอําเภอใจ บคุคลท่ีต้องหาคดีอาญาจะต้องนําไปยงัศาลหรือเจ้า
พนกังาน     อ่ืน ๆ ผู้ มีอํานาจตามกฎหมายเพ่ือพิจารณาคดีในเวลาอนัสมควรหรือเพ่ือปลอ่ยตวั ใน
กรณีท่ีบคุคลใดถกูลิดรอนเสรีภาพ โดยถกูจบัหรือคมุขงั ย่อมมีสิทธิดําเนินวิธีพิจารณาในศาลเพ่ือ
จะได้พิจารณาโดยไม่ชกัช้าว่าการคมุขงันัน้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และเพ่ือปลดปล่อยผู้นัน้ถ้า
การคมุขงันัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ,บุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมกนัในศาล มีสิทธิท่ีจะได้รับการ
พิจารณาคดีอย่างยุติธรรม และเปิดเผย บุคคลท่ีถูกกล่าวหาในคดีอาญามีสิทธิท่ีจะได้รับการ
สนันิษฐานวา่เป็นผู้บริสทุธ์ิ จนกวา่จะพิสจูน์ได้วา่กระทําความผิดตามกฎหมาย 

กติกานีเ้ป็นกฎหมายระหว่างประเทศท่ีมีสาระรับรองหลักการสิทธิขัน้พืน้ฐานของ
มนุษย์ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มุ่งท่ีการกําหนดมาตรการต่าง ๆ ให้ประเทศ
สมาชิกปฏิบตัิเพ่ือสง่เสริมการเคารพสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะหลกัเกณฑ์ในเร่ืองเสรีภาพและ
ความมั่นคง          ซึ่งบุคคลใดจะถูกจับกุม กักขังหรือลิดรอนเสรีภาพโดยมิชอบไม่ได้เว้นแต่มี
กฎหมายกําหนดไว้ และจะต้องได้รับแจ้งข้อหาในทันทีหลังจากนัน้จะต้องถูกนําตตัวไปสู่
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กระบวนการทางศาลและได้รับการพิจารณาคดีหรือปลอ่ยตวัโดยมีหลกัว่าผู้ถกูจบัเหลา่นัน้จะต้อง
ได้รับการปลอ่ยตวัชัว่คราวโดยมี        หลกัประกนัการหลบหนีพอสมควรและจะต้องแยกผู้ ท่ีถกูคมุ
ขงัระหว่างพิจารณาคดีจากผู้ ต้องโทษหลงัมีคําพิพากษาว่ากระทําความผิดแล้วจะต้องปฏิบตัิตอ่ผู้
ถกูคมุขงัเหลา่นีอ้ยา่งเหมาะสมเพราะบคุคลเหลา่นีไ้ด้รับการสนันิษฐานวา่เป็นผู้บริสทุธ์ิอยู ่23 

 
 
 

 

                                                           
23 ชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ.  “สิทธิมนุษยชนกบักระบวนการยติุธรรม.”  บทบัณฑิตย์. เล่ม 55 ตอน 4. 

ธนัวาคม  2542.  หนา้ 167-176. 
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บทที ่3 
 

การปล่อยช่ัวคราวในกฎหมายต่างประเทศ 
 

การศึกษาวิธีการปล่อยชัว่คราวของระบบกฎหมายของต่างประเทศเป็นการศึกษาระบบ
การปล่อยชัว่คราวท่ีมีผูคิ้ดคน้และพฒันาจนเกิดความกา้วหน้าแลว้นาํมาปรับปรุงใชก้บัการปล่อย
ชัว่คราวในประเทศไทย แต่จากขอ้จาํกดัท่ีไม่อาจศึกษากฎหมายของทุกประเทศทัว่โลกได ้จึงได้
ทาํการศึกษากฎหมายของประเทศองักฤษซ่ึงเป็นประเทศตน้กาํเนิดของระบบการปล่อยชัว่คราวและ
ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศท่ีใหค้วามสาํคญัในเร่ืองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นอยา่งมาก
โดยไดศึ้กษาเฉพาะวิธีการปล่อยชัว่คราวในชั้นศาลเท่านั้นนาํมาเปรียบเทียบกนัแลว้นาํส่วนท่ีเห็นว่า
เหมาะสมนาํมาประยุกตใ์ชก้บัระบบการปล่อยชัว่คราวในประเทศไทยเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศและเป็นการพฒันาหลกัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนยิง่ข้ึน 
 
3.1.ประเทศองักฤษ 

 
การปล่อยชัว่คราวมีตน้กาํเนิดในประเทศองักฤษยคุสมยักลาง 1 เพื่อปลดปล่อยผูต้อ้งหา

หรือจาํเลยท่ีศาลยงัไม่ไดพ้ิจารณาหรือมีคาํพิพากษาว่าเป็นผูก้ระทาํความผิดไปเป็นการชัว่คราว         
สืบเน่ืองจากหลกัการดาํเนินคดีอาญาท่ีจะตอ้งมีตวัจาํเลยมาปรากฏในการพิจารณาคดีทุกนัด จึง
จาํเป็นตอ้งกกัขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไวใ้นระหว่างการพิจารณาคดีและเพราะการพิจารณาคดีล่าชา้
เน่ืองจากผูพ้ิพากษาตอ้งเสียเวลาในการเดินทางทาํให้เกิดปัญหานกัโทษลน้เรือนจาํ รัฐตอ้งรับภาระ
ค่าใชจ่้ายในการควบคุมดูแลผูต้อ้งขงัเป็นจาํนวนมาก ความแออดัทาํให้เกิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ ข้ึน
คร่าชีวิตผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีตอ้งขงัอยูเ่หล่านั้นก่อนการพิจารณาคดีจะเสร็จส้ิน  

ดงันั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายของรัฐในการดูแลผูถู้กกกัขงัเป็นเหตุผลหลกัและ
เพื่อเป็นการปลดปล่อยนกัโทษท่ีศาลยงัไม่ไดพ้ิจารณาพิพากษา จึงไดเ้กิดการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยข้ึน โดยในยคุแรก ๆ  Sheriff ซ่ึงคือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองทาํหนา้ท่ีคลา้ยตาํรวจมีอาํนาจ
จบักุมคุมขงัผูก้ระทาํความผิดอาญาเป็นผูพ้ิจารณาอนุญาตให้ประกนัโดยมีเง่ือนไขให้ตวัผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยเองหรือบุคคลท่ีสามท่ีเช่ือถือไดใ้ห้สัญญาว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นจะมาปรากฏตวั
ในวนัพิจารณาคดีของศาล ถา้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยหลบหนี ตวันายประกนัจะตอ้งมอบตวัเองเป็น
จาํเลยแทนดว้ยเหตุน้ีนายประกนัจึงตอ้งมีอาํนาจควบคุมตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นแทนศาล ซ่ึง
วิธีน้ีก็คือ   การท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นผูเ้ลือกว่าจะให้ผูใ้ดเป็นผูค้วบคุมตวัตนเองแทนนั่นเอง 

                                                           
1 โปรดดูรายละเอียดในบทท่ี 2   
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ต่อมาวิธีการไดพ้ฒันาไปเป็นการท่ีนายประกนัผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นจะตอ้งถูกริบจาํนวนเงิน
ประกนัแทนการมอบตนเองเป็นจาํเลยแทน  

การใหป้ระกนัของ Sheriff มีอาํนาจอยา่งไม่จาํกดัจึงไดก่้อปัญหาข้ึนเม่ือ Sheriff เรียก                 
ผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชดุ้ลพินิจในการใหป้ระกนั2 

ในปี ค.ศ.1275 ไดมี้การตรา Act of westminster ข้ึนเพื่อกาํหนดอาํนาจของ Sheriff ใน
การให้ประกนั โดยไดก้าํหนดฐานความผิดว่าความผิดใดสามารถประกนัตวัไดแ้ละความผิดใดไม่
สามารถประกนัตวัได ้( bailable , non- bailable offences )  

ในปี ค.ศ.1327 อาํนาจในการใหป้ระกนัของ Sheriff ไดโ้อนไปยงัผูพ้ิพากษาแห่งทอ้งถ่ิน 
(Justice of the peace) ซ่ึงถูกแต่งตั้งใหม้าทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือ Sheriff ในการรักษาความสงบ มีอาํนาจ
พิจารณาคดีอาญาความผดิเลก็นอ้ย และมีอาํนาจลงโทษ Sheriff ท่ีใชดุ้ลพินิจในการใหป้ระกนัท่ีไม่
มีเหตุผลอนัสมควร เท่ากบัเป็นการควบคุมปัญหาจากการใชดุ้ลพินิจของ Sheriff และไดพ้ฒันามา     
โดยลาํดบั 3 

ต่อมาไดมี้การตรากฎหมายเก่ียวกบัการประกนัตวัรวม 3 ฉบบัคือ 4 
The Petition of Right 1629 เป็นการจาํกดัอาํนาจพระมหากษตัริยใ์นการสั่งขงับุคคล

โดย        ไม่แสดงเหตุแห่งการสัง่ จึงเป็นกฎหมายท่ีใหค้วามคุม้ครองเสรีภาพของประชาชน แต่ศาล
ซ่ึงเอนเอียงเขา้ขา้งพระมหากษตัริยม์กัจะกาํหนดหลกัประกนัในการประกนัตวัไวสู้งจนผูต้อ้งหา
หรือจาํเลย       ไม่อาจหาหลกัประกนัได ้

The Hebeas Corpus Act 1679 เป็นกฎหมายท่ีคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลของคนสัญชาติ
องักฤษซ่ึงมีสิทธิไดรั้บการประกนัตวัไดท้ั้งก่อนและระหวา่งการไต่สวนมูลฟ้อง 

The Bill of Right 1688 เป็นกฎหมายจาํกดัอาํนาจพระมหากษตัริยแ์ละศาลมิใหก้าํหนด          
หลกัประกนัในการปล่อยตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยสูงเกินสมควร และมีบทกาํหนดโทษผูห้ลบหนี
ประกนัเช่นการถอนสิทธิทางกฎหมายและการริบทรัพยสิ์น การพิจารณาให้ประกนัจะถือหลกั       
ความสมัพนัธ์ส่วนบุคคลเป็นสาํคญัซ่ึงเป็นขอ้จาํกดัทาํใหผู้ต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่ไดรั้บการประกนัตวั 

ในปัจจุบนัองักฤษมีกฎหมายหลกัท่ีใชใ้นการประกนัตวัคือ The Magistrates’Court 
Act 1952 ,The Bail Act 1976 และ The Magistrates’ Court Act 1980 ซ่ึงมีวิธีการในการประกนั
ตวัดงัน้ี 

                                                           
2 อรวรรณ  ไทยวานิช.  “การปล่อยชัว่คราว”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  2539 . หนา้ 15 . 
3 มนตช์ยั  ชนินทรลีลา. “ขอบเขตการใชดุ้ลพินิจของศาลในการปล่อยชัว่คราว” วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  2537 . หนา้ 18-19 . 
4 สุขมุาลย ์ สุโขบล.  แหล่งเดิม. หนา้ 28-29 . 
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การประกนัตวัในชั้นก่อนฟ้องคดีหรือในชั้นเจา้พนักงานตาํรวจ เม่ือไดจ้บักุมผูต้อ้งหา       
มาแล้วหากเป็นการจับโดยไม่มีหมายจับเจ้าพนักงานตํารวจจะต้องนําตัวผู ้ถูกจับไปยัง                        
The Magistrates’s Court ภายใน 24 ชัว่โมง เวน้แต่มีเหตุท่ีไม่อาจส่งตวัไดท้นั เจา้พนกังานตาํรวจ        
จะตอ้งพิจารณาว่าพยานหลกัฐานเพียงพอท่ีจะควบคุมตวัผูต้อ้งหานั้นต่อไปไดห้รือไม่ หากพยาน    
หลกัฐานไม่พอฟังว่า ผูต้อ้งหากระทาํความผดิจะตอ้งปล่อยตวัผูต้อ้งหานั้นไปหรือหากพิจารณาแลว้
เห็นวา่มีพยานหลกัฐานพอฟังว่าผูต้อ้งหานั้นกระทาํความผดิเจา้พนกังานตาํรวจจะตอ้งใชดุ้ลพินิจว่า
ควรจะควบคุมตวัผูต้อ้งหานั้นไวจ้นกว่าจะส่งตวัให้ The Magistrates’s Court  โดยมีหลกัเกณฑ์
ดงัน้ีคือ1.เพื่อรักษาพยานหลกัฐาน 2.เพื่อการสอบปากคาํ หากเจา้พนกังานตาํรวจเห็นว่าเพื่อความ
จาํเป็น         ดงักล่าวก็มีอาํนาจควบคุมตวัผูต้อ้งหาไวไ้ดภ้ายใตก้ารควบคุมของพนักงานควบคุม 
(custody officer) ในกรณีควบคุมตวัไวไ้ม่เกิน 24 ชัว่โมง และภายใตก้ารควบคุมของผูพ้ิพากษา 
Magistrates หากการควบคุมเกิน 24 ชัว่โมง แต่กค็วบคุมไดสู้งสุดไม่เกิน 96 ชัว่โมง หากเกินกว่านั้น
เจา้พนักงานตาํรวจ      จะตอ้งฟ้องคดีผูต้อ้งหานั้นต่อศาล5หรือจะให้ประกนัตวัไปโดยจะมีนาย
ประกนัหรือไม่ก็ไดต้าม              The Magistrates’ Court Act 1980 มาตรา 43 แต่ฐานความผดิ
นั้นจะตอ้งไม่ใช่ความผดิร้ายแรงท่ี    เจา้หนา้ท่ีตาํรวจไม่มีอาํนาจใหป้ระกนัตวัได ้ส่วนการจบัโดยมี
หมายจบัของศาลปกติหมายจะระบุว่าจะอนุญาตให้ประกันตวัได้หรือไม่และมีหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขเช่นไร 6 

การประกนัตวัในชั้นฟ้องคดีแลว้ เม่ือเจา้พนกังานตาํรวจฟ้องผูต้อ้งหาต่อศาล Magistrate
แลว้โดยหลกัผูต้อ้งหานั้นจะตอ้งไดรั้บการประกนัตวัหรือปล่อยชัว่คราวไปตามบทบญัญติั The Bail 
Act 1976 ซ่ึงกฎหมายฉบบัน้ีถือวา่การปล่อยชัว่คราวเป็นสิทธิอยา่งหน่ึง7 ตามมาตรา 4 ของกฎหมาย
น้ีไดบ้ญัญติัว่า “ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตราน้ี บุคคลมีสิทธิไดรั้บการปล่อยชัว่คราว” เป็นหลกัการ        
คุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีไม่จาํตอ้งถูกควบคุมหรือขงัจนนานเกินควรภายหลงัถูกจบั      
เน่ืองจากถูกกล่าวหาว่ากระทาํความผิด หากพยานหลกัฐานไม่พอฟังว่าเขากระทาํความผิดจะตอ้ง
ปล่อยตวัผูต้อ้งหาเหล่านั้นไป ถา้หากเจา้พนกังานตาํรวจพิจารณาแลว้เห็นควรจะตอ้งควบคุมตวัไว ้   
จะตอ้งส่งตวัให ้The Magistretes’s Court  หรือจะตอ้งอนุญาตใหป้ระกนัตวัไป ซ่ึงเม่ือผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยเหล่านั้นถูกนาํตวัมายงัศาลแลว้  

                                                           
5 John  Sprack . Emmins on  Criminal Procedure . fifth edition. Great Britain : Blackston Press 

1992 ,  p. 395-396. 
6 Cristopher J. Emmins. A practical Approach  to Criminal Procedure . secound edition . 

London : Financial Training Publication Limited.  1983, pp. 345-346. 
7 John A. Andrews.  Human Rights in Criminal Procedure.  A Comparetive Study.  London : 

Martinus Nijhoff  Publishers.  1982, p. 52. 
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3.1.1. หลกัในการให้หรือปฏิเสธการประกนั 

มาตรา 4 ของ The Bail Act 1976 กาํหนดใหบุ้คคลผูถู้กกล่าวหาไดรั้บการประกนัตวัหากสามารถหา
เหตุผลไดน่้าเช่ือถือ หมายความว่าโดยหลกัแลว้จาํเลยจะไดรั้บการอนุญาตให้ปล่อย          ชัว่คราวไป แต่ตาม
บทบญัญติัในมาตรา 4  ดงักล่าวยงัมีขอ้ยกเวน้ใน Schedule 1 ซ่ึงจาํเลยก็อาจถูกปฏิเสธการประกนัตวัถา้
พฤติการณ์แห่งคดีปรากฏเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงกาํหนดไวใ้น Schedule 1 อยา่งไรกดี็สิทธิในการประกนัตวันั้น
เป็นส่ิงสาํคญัของจาํเลย การไม่อนุญาตใหป้ระกนัตวัตอ้งแสดงเหตุผลประกอบ 

ขอ้ยกเวน้ใน Schedule 1 มาตรา 4  ดงักล่าววางเง่ือนไขการไม่ใหป้ระกนัตวัไวว้า่ 
 1.  หากผูต้อ้งหานั้นเคยไดรั้บการประกนัตวัในชั้นพนกังานสอบสวนแลว้หลบหนี หรือ 
 2.  เม่ือผูพ้ิพากษา Magistrate พิจารณาวา่ควรส่งให ้Crown Court  พิจารณาตดัสิน หรือ 

3.  เม่ือจาํเลยไดรั้บการพิจารณาและตดัสินโทษแลว้ โดยผูพ้ิพากษา Magistrateหรือ Crown 
Court และจาํเลยกาํลงัอุทธรณ์คาํพิพากษานั้น  

แมจ้ะเขา้เง่ือนไขทั้ง 3 กรณีขา้งตน้แลว้ผูพ้ิพากษาก็ยงัสามารถใชดุ้ลพินิจใหป้ระกนัตวัได ้     
แต่หากความผดิท่ีถูกฟ้องเป็นความผดิท่ีมีโทษถึงจาํคุก และศาลไดพ้ิพากษาใหจ้าํคุก จาํเลยจะไม่ได้
รับอนุญาตใหป้ระกนัตวัเม่ือศาลเห็นวา่ 

1. มีมูลเพียงพอท่ีจะทาํใหศ้าลเช่ือไดว้า่ถา้ใหป้ระกนัตวัไปแลว้จาํเลยจะ  
(1)  หลบหนี หรือ 
(2) การทาํความผดิอีกในระหวา่งการประกนัตวั  หรือ 
(3) เขา้ไปแทรกแซง ข่มขู่พยานหรือขดัขวางกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเก่ียวกบั ตวัเอง  

หรือเก่ียวกบับุคคลอ่ืน  หรือ 
2.  ศาลเห็นวา่จาํเลยควรถกูควบคุมตวัไวเ้พ่ือประโยชน์หรือ สวสัดิภาพของตวัเขาเอง 
3.  กาํลงัรับโทษดว้ยการถกูควบคุมดูแลอยูแ่ลว้  หรือ 

4. เม่ือเห็นว่าคดีนั้นไดพ้ิจารณาไปแลว้และไม่มีเวลาพอท่ีจะรวบรวมขอ้เท็จจริงเพ่ือ
พิเคราะห์เหตุตามขอ้ 1-3 ได ้

5. เม่ือจาํเลยไดรั้บการปล่อยชัว่คราวแลว้ไปถูกจบัในคดีอ่ืนอีกตามมาตรา 7 เช่น              
หนีประกนั8 

เหตุผลในการปฏิเสธการใหป้ระกนัตวัดงักล่าวขา้งตน้จะอยูใ่นรายละเอียดของวรรคท่ี        2 – 6 ใน
ส่วนท่ี  1 ของ  Schedule  1  เช่นเดียวกนั  เจา้หนา้ท่ีตาํรวจซ่ึงไม่เห็นดว้ยกบัการใหป้ระกนัตวักอ็าจแสดงขอ้
คดัคา้นวา่การประกนัตวัจะนาํไปสู่การหลบหนีของจาํเลยหรืออาจจะเป็นการเส่ียงซ่ึงจาํเลยอาจเขา้ไปรบกวนการ
พิจารณาหรือข่มขู่พยานและในยอ่หนา้ท่ี 9 การคดัคา้นการประกนัซ่ึง      เช่ือวา่ถา้ให้ประกนัจาํเลยจะหลบหนี
หรือการทาํความผดิท่ีเพ่ิมข้ึนหรือเขา้ไปรบกวนการพิจารณาหรือ         ข่มขู่พยาน 

 

                                                           
8 Cristopher J.Emmins .  Ibid . p 348 . 
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3.1.2.  พฤตกิารณ์ทีใ่ช้พจิารณาประกอบ 
1. ความรุนแรงของความผิดและวิธีการดาํเนินการกบัจาํเลย ถึงแมว้า่บุคคลซ่ึงถูกฟ้องร้องดว้ยการ

กระทาํผิดรุนแรงจะไม่สามารถประกนัตวัไดเ้พราะยิ่งมีการกล่าวหารุนแรงเพียงใดกย็ิง่เป็นไปไดม้ากเพียงนั้นวา่ผู ้
ถกูกล่าวหานั้นจะหลบหนี ทั้งน้ีกเ็พราะวา่ผูถ้กูกล่าวหาจะตอ้งตระหนกัถึง              บทลงโทษซ่ึงอาจจะทาํใหผู้ถู้ก
กล่าวหานั้นตอ้งถกูจาํคุกเป็นเวลานาน    

2. ลกัษณะนิสัยส่วนตวั ความเป็นมาในอดีต การเขา้สังคมและความผกูพนัในสังคมของจาํเลยในดา้น
ความผูกพนัทางสังคมศาลจะตอ้งประเมินว่าจาํเลยจะมีโอกาสหลบหนีมากเพียงใด   เช่น  ถา้เป็นบุคคลท่ีมี
ครอบครัวก็เป็นไปไดน้อ้ยท่ีจะหลบหนี ส่วนลกัษณะอุปนิสัยของจะเลยซ่ึงเคยถูก        ลงโทษมาก่อนก็แสดงให้
เห็นวา่จาํเลยเป็นบุคคลท่ีไม่น่าไวว้างใจ 

3. ศาลจะพิจารณาข้อมูลในอดีตของผูต้ ้องหาหรือจาํเลยท่ีขอประกันและมองท่ีการกระทาํ      
ความผิดขณะท่ีไดรั้บการประกนั ถา้หากเคยไดรั้บการประกนัและไม่ไดท้าํลายความน่าเช่ือถือ        ของตนก็เป็น
เหตุผลประกอบท่ีควรจะใหป้ระกนั 

4. ศาลจะพิจารณาถึงพยานหลกัฐานในคดี ยิง่พยานหลกัฐานอ่อนเพียงใดการจะหาเหตุผลสนบัสนุน
ในการขอประกนักจ็ะยิง่มีมากข้ึนเท่านั้น 

ในเร่ืองของหลกัประกนันั้นบทบญัญติัใน The Bail Act 1976 มาตรา 3 บญัญติัว่าไม่ให้
มีการเรียกหลกัประกนัในการให้ประกนัตวัคือให้ปล่อยชัว่คราวไปโดยไม่ตอ้งมีประกนั ไม่ตอ้งมี           
นายประกันและไม่ตอ้งกาํหนดเง่ือนไขใด ๆ เวน้แต่เม่ือศาลได้พิจารณาเป็นการพิเศษเป็นการ        
เฉพาะเจาะจง กมี็อาํนาจเรียกประกนัไดโ้ดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ,บุคลิกลกัษณะหรือเหตุ
ท่ีเคยถูกศาลพิพากษาวา่เคยกระทาํความผดิมาแลว้หรือไม่ และพิจารณาจากคนใกลชิ้ด  

 
3.1.3.   ข้อกาํหนดต่างๆที่จะนํามาใช้เม่ือมีการให้ประกัน 

จาํเลยอาจไดรั้บการประกนัตวัโดยไม่มีเง่ือนไข ในกรณีท่ีไม่ไดก้าํหนดใหต้อ้งจดัหาบุคคล         ผูค้ ํ้า
ประกนัก่อนท่ีจะมีการปล่อยตวัก็จะมีขอ้กาํหนดให้ยอมกลบัเขา้สู่การควบคุมในเวลาและ        สถานท่ีท่ีกาํหนด 
ซ่ึงตามมาตรา  3 ของพระราชบญัญติั The Bail Act 1976 อนุญาตใหเ้จา้พนกังานตาํรวจหรือศาลนาํเอาขอ้กาํหนด
ต่างๆท่ีจะใหป้ระกนัตวัมาใชไ้ด ้

ขอ้กาํหนดท่ีใชใ้นกรณีท่ีจะให้ประกนัตวัคือการจดัหาผูป้ระกนัคนหน่ึงหรือหลายคนมาทั้ง       ใน
ชั้นเจา้พนกังานตาํรวจและชั้นศาล   

ผูป้ระกนักคื็อบุคคลซ่ึงจะตอ้งจ่ายเงินตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้หก้บัศาลเพ่ือเป็นหลกัประกนัวา่จาํเลยจะ
มาปรากฏตวัในกาํหนด  

เง่ือนไขท่ีผูป้ระกนัไดท้าํไวก้บัศาลเรียกวา่สัญญาประกนั ถา้จาํเลยหลบหนีผูป้ระกนัก็อาจถูกเรียกตวั
มาเพ่ือทําการจ่ายเงินบางส่วนหรือทั้ งหมดท่ีได้ทําสัญญาประกันไว้ หรือการถูกริบหรือยึดเงินประกัน 
เปรียบเสมือนถกูปรับนัน่เอง ดงันั้นถา้ไม่จ่ายเงินกจ็ะมีการสวบสวนและในทา้ยท่ีสุดกอ็าจถูกจาํคุกได ้9 

การ เ ป็นผู ้ประกัน ท่ีจะได้ รับการยอม รับนั้ นจะต้อง พิ สูจ น์ให้ เ ห็นว่ า บุคคลนั้ น มีความ           
รับผดิชอบเพียงพอจนเป็นท่ีพอใจแก่เจา้พนกังานตาํรวจหรือศาล  

                                                           
9 ibid., p. 447. 
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ในการอนุญาตให้ประกันเจ้าพนักงานตํารวจหรือศาลจะกําหนดจํานวนเงินและจํานวน            
ผูป้ระกนัตามตอ้งการและจาํเลยตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจนกวา่จะหาผูป้ระกนัท่ีเหมาะสมตามท่ีกล่าวถึงไดม้าทาํ
สัญญาประกนั 

ผูป้ระกนัผูถ้กูกล่าวหาท่ีเป็นผูใ้หญ่จะรับผดิชอบแต่เพียงวา่จาํเลยจะไปศาลตามนดัเท่านั้นโดยไม่มีขอ้
ผกูมดัอยา่งอ่ืนตามเง่ือนไขในการประกนัเป็นตน้วา่จะตอ้งรับประกนัวา่จาํเลยจะไม่กระทาํความผิดเพ่ิมอีก ในศาล 
Magistrates’ courts  บางศาลจะมีขอ้ปฏิบติัในการขอใหผู้ป้ระกนัตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความประพฤติดี 

ตามมาตรา 3(7) ของพระราชบญัญติั The Bail Act 1976 นั้นถา้จาํเลยเป็นเดก็และ             ผูป้กครอง
หรือผูดู้แลเป็นผูป้ระกนั ศาลอาจกาํหนดใหผู้ป้ระกนัจะตอ้งรับประกนัวา่เด็กคนนั้นจะปฏิบติัตามเง่ือนไขใด ๆ ท่ี
กาํหนดในการประกนัตวัตามมาตรา 6 ดว้ยเหตุน้ีศาลจึงกาํหนดให้               ผูป้กครองหรือผูดู้แลท่ีร้องขอเป็น
ผูป้ระกนัจะตอ้งมีความประพฤติดี   อยา่งไรกต็ามเงินท่ีกาํหนดตามสัญญาประกนั  ตามมาตรา  3 (7)  จะจาํกดัอยูท่ี่    
50   

ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่สามารถอยูใ่นประเทศองักฤษจนกวา่จะถึงเวลาท่ีกาํหนดให้ปรากฏ
ตวัต่อหนา้ศาลบุคคลนั้นก็อาจจะหาหลกัประกนัมาวางเพ่ือเป็นการประกนัการยนิยอมเขา้มอบตวัตามมาตรา 3(5) 
การวางหลกัประกนัเช่นน้ีหมายความวา่จาํเลยหรือบุคคลใดๆ  จะตอ้งวางเงินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนไวก้บัศาล ซ่ึง
เงินหรือทรัพยสิ์นดงักล่าวจะถกูยดึถา้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย       หลบหนีหรือถา้เห็นวา่เหมาะสมศาลกอ็าจกาํหนดให้
จาํเลยปฏิบัติตามเง่ือนไขอ่ืนๆเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือท่ีจะประกนัว่าเขาจะไม่หลบหนี กระทาํความผิดอีกในขณะท่ี
ประกนัตวั หรือ ไปข่มขู่พยาน ตามมาตรา  3(6) ซ่ึงไดก้าํหนดไวด้งัตวัอยา่งเช่นจาํเลยอาจตอ้งไปรายงานตวัท่ี
สถานีตาํรวจอาทิตยล์ะคร้ังหรือแมก้ระทัง่วนัละคร้ัง ยอมให้ยึดพาสปอร์ตไว ้พกัอยูใ่นสถานท่ีท่ีกาํหนดแน่นอน
เช่นอยูท่ี่บา้นหรือสถานท่ีของทางราชการท่ีให้บริการ รายงานการเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่หรืออยูใ่นอาคารสถานท่ีใน
เวลาท่ีกาํหนดในแต่ละคืน และจะถูกสั่งหา้มไม่ให้ติดต่อกบัพยานในระหวา่งการดาํเนินคดี หรือหา้มไม่ให้เขา้ไป
ในสถานท่ีท่ีผูไ้ดรั้บความเสียหายในคดีอาศยัอยูห่รือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีจาํเป็นเช่นจะตอ้งไม่ชุมนุมกนัในระหวา่งรอ
การพิจารณาคดี 

ซ่ึงจะอยา่งไรก็ตามการอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวดงักล่าวศาลก็มกัจะอนุญาตให้ประกนั
ตวัโดยมีนายประกนัมารับรองต่อศาลเสอมว่าถา้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยหลบหนีนายประกนัจะตอ้งเสีย         
ค่าปรับ ถา้นายประกนัไม่ชาํระก็จะตอ้งถูกจาํคุก และกรณีท่ีศาลไม่พอใจในหลกัประกนัศาลจะ
กาํหนดให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยหาหลกัประกนัมาเพ่ิมแต่ศาลอาจกาํหนดการคุมประพฤติแทนการ
เรียก             หลกัประกนัโดยกาํหนดเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีคือ 

1.  กาํหนดเง่ือนไขอยา่งใด ๆ ไม่ใหผู้ไ้ดรั้บการประกนัตวัหลบหนี  
2.  กาํหนดเง่ือนไขไม่ใหไ้ปกระทาํความผดิอีกในระหวา่งการประกนัตวั 
3.  กาํหนดเง่ือนไขไม่ใหไ้ปยุง่เก่ียวกบัพยาน 
4.  ใหไ้ปรายงานตวัท่ีสถานีตาํรวจสปัดาห์ หรือวนัละคร้ัง 
5.  ยดึหนงัสือเดินทาง  
6.  กาํหนดท่ีอยูใ่ห ้เช่น ใหอ้ยูก่บับิดา มารดา แจง้การยา้ยท่ีอยูทุ่กคร้ัง กาํหนดเวลาออก

จากบา้น หรือกลบับา้น 
7.  หา้มพดูคุยกบัพยานสาํคญัของโจทก ์หา้มเขา้ไปในระยะถ่ินท่ีอยูข่องพยานโจทก ์
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3.1.4.   การบันทกึและการให้เหตุผลการให้ประกนั 

มาตรา  5  ของพระราชบญัญติั The Bail Act 1976 กาํหนดใหด้าํเนินการบางอยา่งซ่ึง
จาํเลย      ตอ้งปฏิบติัเม่ือมีการอนุญาตใหป้ระกนั กระบวนการดาํเนินการเหล่านั้นคือ 

1. เม่ือผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไดรั้บอนุญาตหรือไม่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกนัตวัไม่ว่าจะโดย
ศาลหรือโดยเจา้พนกังานตาํรวจก็ตามจะตอ้งมีการบนัทึกรายะเอียดและทาํสาํเนาบนัทึกใหผู้ต้อ้งหา
หรือจาํเลยตามท่ีร้องขอ 

2. เม่ือศาล Magistrates court หรือศาล Crown Court ไม่อนุญาตใหผู้ต้อ้งหาหรือจาํเลย        
ประกนัตวั ศาลก็จะตอ้งให้เหตุผลท่ีมีคาํสั่งเช่นนั้นเพื่อท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยใชใ้นการพิจารณาว่า      
สมควรท่ีจะทาํการขอประกนัต่อศาลอีกศาลหน่ึงหรือไม่ เหตุผลต่างๆจะตอ้งทาํเป็นบนัทึกและมี
สาํเนาให้แก่ฝ่ายผูต้อ้งหาหรือจาํเลยดว้ย (เวน้เสียแต่ว่าจะเป็นการพิจารณาตดัสินของศาล Crown 
Court และทนายไม่ร้องของสาํเนา)และตามพระราชบญัญติั The Criunal Justice Act 1988
กาํหนดให้ศาลตอ้งให้เหตุผลสําหรับการอนุญาตให้ประกันตวัต่อจาํเลยท่ีถูกฟ้องด้วยความผิด
บางอยา่ง 

3. ถา้ศาล Magistrates’ court ไม่อนุญาตใหป้ระกนัแก่จาํเลยซ่ึงไม่มีทนาย ศาลจะตอ้ง
บอกใหท้ราบถึงสิทธิท่ีจะทาํการขอประกนัต่อศาล High Court หรือ  ศาล Crown Court   ต่อไป 

4. ถา้ศาล Magistrates’ court เรียกตวัจาํเลยกลบัเขา้มาอยูใ่นการควบคุมหลงัจากท่ีมีการ
ร้องขอประกนัดว้ยการกล่าวอา้งเหตุผลสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีแลว้ ศาลจะตอ้งออกใบรับรองยนืยนัว่า
ศาลทาํการพิจารณาขอ้กล่าวอา้งนั้นแลว้ ถา้ไม่ใช่การขอประกนัคร้ังท่ี 1 หรือ 2 ในใบรับรองจะตอ้ง
ระบุถึงการเปล่ียนแปลงพฤติการณ์ซ่ึงทาํให้ศาลฟังการกล่าวอา้งเหตุผลสนับสนุนท่ีเสนอมาใหม่
และตอ้งทาํสาํเนาของใบรับรองใหจ้าํเลยดว้ย 

 
3.1.5.   การเปลีย่นแปลงเงื่อนไข 

ศาลมีอาํนาจเปล่ียนแปลงหรือใชเ้ง่ือนไขใด ๆ แก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยได ้เหตุแห่งการ          
เปล่ียนแปลงเหล่านั้นจะตอ้งบนัทึกไวด้้วยและผูต้อ้งหาหรือจาํเลยมีสิทธิคดัสําเนาคาํช้ีแจงได ้          
ตามมาตรา  5 

 
3.1.6.   ผลของการหลบหนี 

        ถา้จาํเลยซ่ึงไดรั้บการอนุญาตให้ประกนัตวัไม่ยอมปรากฏตวัตามเวลาและสถานท่ีกาํหนด
หรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขอยา่งใดก็ตามท่ีศาลกาํหนดไวเ้พื่อการประกนัตวัเช่นบุคคลซ่ึงไดป้ระกนั
ตัว     จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าท่ีแล้วไม่มารายงานตัวตามกําหนดถือว่าได้หลบหนีตาม
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ความหมายของมาตรา  6 ของพระราชบญัญติั The Bail Act 1976 ศาลมีอาํนาจท่ีจะออกหมายเรียก
ตวัตามมาตรา 7(2) ของพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา  7(1) ของพระราชบญัญติั The Bail Act 1976 กาํหนดไวว้่าถา้จาํเลยไดรั้บการ        
ประกนัตวัเพื่อจะมาปรากฏตวัต่อหนา้ศาลแต่ไม่ไดก้ระทาํตามนั้นศาลก็อาจจะออกหมายจบัจาํเลย 
และเพื่อเป็นการป้องกนัการฝ่าฝืนเง่ือนไขการประกนัตวัเจา้พนกังานตาํรวจอาจจะจบักุมจาํเลยซ่ึง 
เช่ือวา่จะปฏิบติัผดิเง่ือนไขโดยไม่จาํตอ้งมีหมาย 

นอกจากน้ีเจา้พนกังานตาํรวจมีอาํนาจท่ีจะจบัจาํเลยซ่ึงสงสัยดว้ยเหตุผลอนัสมควรว่าได ้
ฝ่าฝืนหรือเช่ือว่าจะฝ่าฝืนเง่ือนไขในการประกนัตวั ดว้ยเหตุน้ีถา้เป็นเง่ือนไขในการประกนัตวัท่ี
จาํเลย จะตอ้งไปรายงานตวัยงัสถานีตาํรวจแลว้ไม่ไปรายงานตวัตามกาํหนด จาํเลยนั้นอาจจะถูก
จบักมุทนัทีโดยไม่ตอ้งมีหมายจบั 

ในกรณีท่ีผูป้ระกันแจง้แก่เจา้พนักงานตาํรวจเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าจาํเลยจะฝ่าฝืน       
เง่ือนไขการประกนัตวัและผูป้ระกนัประสงคท่ี์จะปลดเปล้ืองภาระขอ้ผกูพนัท่ีทาํไว ้จาํเลยก็จะถูก
จบัเช่นกัน จาํเลยซ่ึงถูกจบัอนัเน่ืองมาจากการคาดการณ์หรือสงสัยว่าจะฝ่าฝืนเง่ือนไขประกัน
จะตอ้งถูกนาํมายงัศาล Magistrates’court โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถปฏิบติัไดแ้ละในบางกรณี
เม่ือ                จบักมุแลว้จะตอ้งส่งภายใน 24 ชัว่โมง  

ถา้ศาล Magistrates’ court เห็นว่าจาํเลยไดฝ่้าฝืนเง่ือนไขหรือเป็นไปไดท่ี้จะฝ่าฝืน
เง่ือนไขบางอย่างของการประกนัตวั หรือเป็นไปไดท่ี้จะหลบหนีก็อาจยกเลิกการให้ประกนัหรือ
กาํหนด     เง่ือนไขในการประกนัตวัเขม้งวดมากยิง่ข้ึน  

 
3.1.7.  ความผดิฐานหลบหนีประกนั 

แนวทางปฏิบติัท่ีกาํหนดให้จาํเลยทาํสัญญาประกันเพื่อเป็นการประกันว่าจาํเลยจะ      
ปรากฏตวัในศาลในวนัท่ีกาํหนด ถา้จาํเลยไม่ไปก็จะถูกริบเงินประกนั ซ่ึงตามมาตรา  3(2) ของ      
พระราชบญัญติั The Bail Act 1976 กาํหนดไวว้า่จาํเลยจะไม่ไดรั้บการประกนัตวัอีกต่อไปแมว้่าจะ 
ยงัคงสามารถหาส่ิงท่ีเป็นหลกัประกนัใหไ้ด ้ 

ในขณะเดียวกนัเพื่อท่ีจะประกนัว่าการหลบหนีประกนัจะเกิดผลเสียกบัตวัจาํเลยเอง       
รวมทั้งผูป้ระกนัดว้ยพระราชบญัญติัฉบบัน้ีจึงกาํหนดใหเ้กิดความผิดใหม่ฐานหลบหนีประกนัข้ึน
ตามมาตรา 6 ซ่ึงกาํหนดไวว้า่ถา้บุคคลผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวดว้ยการประกนัตวัในกระบวนการ
พิจารณาคดีอาญาไม่ปฏิบติัตามสัญญาประกนัโดยปราศจากเหตุผลอนัสมควรผูน้ั้นจะตอ้งรับผิด       
อนัเน่ืองจากความผดินั้น 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลอนัสมควรท่ีไม่อาจปฏิบติัตามสัญญาประกนัไดแ้ละต่อมากลบัไม่
ปฏิบติัตามสัญญาในทนัทีท่ีสามารถกระทาํไดก้็ถือว่าเป็นความผดิเช่นกนั ความผิดตามมาตรา 6 น้ี
ยงัคงอยู ่      แมว้า่จาํเลยจะไดรั้บการพิพากษาใหพ้น้จากความผดิในคดีท่ีมีการประกนัตวัไป  
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นอกจากน้ีจาํเลยมีภาระจะตอ้งพิสูจน์ให้ไดว้่าตนมีเหตุผลอนัสมควรอย่างไรท่ีไม่อาจ
ปฏิบติัตามสญัญาประกนันั้น 

มาตรา 6 จะกาํหนดวิธีการ  3  วิธีซ่ึงจาํเลยอาจถูกฟ้องร้องคดีและถูกลงโทษสาํหรับ       
ความผดิอนัเน่ืองมาจากหลบหนีประกนัคือ 

1.จาํเลยจะถูกพิจารณาคดีสาํหรับความผิดฐานหลบหนีประกนัและถูกลงโทษจาํคุกสูง
ถึง  3 เดือน และ/หรือปรับ 2,000 ปอนด ์ 

2.ภายหลงักระบวนพิจารณาคดีสาํหรับความผดิฐานหลบหนีประกนัตามมาตรา 6 แลว้              
ผูพ้ิจารณาคดีกอ็าจจะส่งผูต้อ้งหาไปยงั Crown Court เพื่อลงโทษถา้  

    1.  พิจารณาเห็นเป็นการสมควร 
    2. ผูพ้ิจารณาไดส่้งตวัผูต้อ้งหาไปเพ่ือการพิจารณาในส่วนของความผิดตามฟ้องซ่ึง

ศาล Crown Court จะเป็นผูพ้ิจารณาลงโทษผูต้อ้งหานั้นทั้งโทษท่ีเป็นการหลบหนีประกนัและโทษ          
อนัเกิดจากความผดิในคดีนั้น  

อาํนาจของศาล Crown Court ในการลงโทษการกระทาํผดิเช่นว่า คือลงโทษใหจ้าํคุก 12 
เดือนและ/หรือ ปรับโดยไม่จาํกดัจาํนวนเงิน 

    3. การผดิสัญญาประกนัในศาล Crown Court นั้นเสมือนเป็นการดูหม่ินหรือละเมิด
อาํนาจศาล ผูพ้ิพากษาของศาล Crown Court จะดาํเนินคดีกบัจาํเลยโดยการไต่สวนจะเป็นทั้งแบบ     
ทางการและไม่เป็นทางการ  ผู ้พิพากษาจะใช้กฎเกณฑ์ต่าง  ๆ  ในการดําเนินคดี  หรือใช้
พยานหลกัฐานอะไรกต็ามท่ีปรากฏซ่ึงเห็นวา่หมาะสมและเป็นธรรมแก่จาํเลย 

หากจาํเลยไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตวั จาํเลยก็สามารถร้องขอประกันตวัต่อศาล          
The Crown Court ซ่ึงหากยงัคงไม่ไดรั้บการอนุญาตใหป้ระกนัตวั จาํเลยก็ยงัสามารถอุทธรณ์ต่อศาล 
The High Court ได ้10 
 
3.2.  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
การปล่อยชั่วคราวในสหรัฐอเมริการะยะแรกนั้นรับเอาระบบและแนวความคิดมาจากประเทศ

องักฤษเน่ืองจากการเป็นอาณานิคมเพ่ือลดความค่าใชจ่้ายและความเสียหายจากการคุมขงัก่อนการพิจารณาคดีโดย
ใชห้ลกัความสัมพนัธ์ระหวา่งนายประกนักบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีจะขอรับการปล่อยชัว่คราวเป็นส่ิงสําคญัวา่จะ
ใหป้ล่อยชัว่คราวหรือไม่ เพราะนายประกนัจะตอ้งรับผิดแทนหาก     ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นหลบหนีไม่มาปรากฏ
ตวัต่อศาล นายประกนัมีอาํนาจอยา่งมากในการควบคุม     ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย 

ต่อมาเน่ืองจากการพฒันาประเทศในหลายดา้น จาํนวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนและมีการยา้ยถ่ินฐาน
ตลอดเวลาระบบการประกนัตวัแบบเดิมท่ีอาศยัหลกัความสัมพนัธ์ระหว่างนายประกนัและผูถู้กกล่าวหาไม่อาจ

                                                           
10 John Sprack,  ibid,  pp. 442-443. 
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นาํมาใชไ้ดอี้กต่อไป เม่ือมีการประกาศอิสระภาพในปี 1766 หลกัในเร่ืองการปล่อยชัว่คราวของสหรัฐอเมริกาจึง
ไดพ้ฒันาแนวคิดเดิมท่ีนายประกนัจะตอ้งรับผิดแทนผูต้อ้งหาหรือจาํเลย มาเป็นการใหค้าํรับรองการมาปรากฏตวั
ต่อศาลของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยหากผิดสัญญา            นายประกนัก็จะถูกริบเงินหรือทรัพยสิ์น โดยมุ่งให้ผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยไดรั้บการปล่อยชัว่คราว         หลงัถูกจบัตามหลกัสันนิษฐานวา่บุคคลทุกคนยงัเป็นผูบ้ริสุทธ์ิอยูจ่นกวา่
จะมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดว่าเขามีความผิด ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะตอ้งไดรั้บการปล่อยชัว่คราวโดยมีหลกัประกนัว่า
จะมาปรากฏตวัในการพิจารณาคดีทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์แก่ตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเองและประโยชน์ของสังคมท่ีรัฐ
ไม่ตอ้งรับภาระเล้ียงดูบุคคลเหล่าน้ีและครอบครัวในระหว่างตอ้งขงั และการปล่อยชัว่คราวตอ้งไม่เป็นการเปิด
โอกาสให้เกิดการประวิงคดีให้ล่าชา้หรือทาํให้เกิดความไม่ปลอดภยัในสังคมจึงตอ้งคาํนึงถึงทั้งประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ทาํให้ระบบการปล่อยชั่วคราวตอ้งมีความละเอียดถ่ีถว้น การใชดุ้ลพินิจของผู ้
พิพากษาตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด การไม่ให้ปล่อยชั่วคราวจะกระทาํไดเ้ท่าท่ีกฎหมายให้อาํนาจไว้
เท่านั้น ขณะเดียวกนัความผิดบางประเภทหรือเม่ือมีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยกอ็าจไม่ไดรั้บการปล่อยชัว่คราวเช่นกนั 

สหรัฐอเมริกาไดรั้บรองสิทธิในการปล่อยชัว่คราวไวใ้นกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ฉบบั
แกไ้ขคร้ังท่ี 8 (Eight Amendment) ซ่ึงไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวไวว้า่                “ การเรียกร้องเงิน
ประกนัตวัซ่ึงสูงเกินไปนั้นมิอาจกระทาํได ้” หมายความวา่การกกัขงัระหวา่งพิจารณานั้นไม่ผิดกฎหมายแต่ส่ิงท่ี
ห้ามคือการเรียกประกนัสูงเกินควร กฎหมายมิไดบ้ญัญติั                 ให้เป็นสิทธิในการประกนัตวัไวโ้ดยชดัแจง้
และมิไดก้ล่าววา่การเรียกเงินประกนัเช่นไรเป็นการ          สูงเกินไป ในเร่ืองน้ีศาลสูงของสหรัฐไดว้างหลกัไวว้า่
วิธีการท่ีเหมาะสมคือการกาํหนดจาํนวนเงินอนัจาํเป็นเพ่ือท่ีจะให้แน่ใจวา่จาํเลยจะมาปรากฏตวัต่อศาลเม่ือมีการ
พิจารณา 11 ซ่ึงจะเป็นจาํนวน              เท่าใดนั้นเป็นดุลพินิจของผูพิ้พากษาท่ีจะกาํหนด 

 
3.2.1.  การมาปรากฏตัวคร้ังแรกต่อศาลและการประกนั 

เม่ือบุคคลใดถกูจบัโดยจะมีหมายจบัหรือไม่กต็าม กฎหมายของสหรัฐอเมริกากาํหนดไวว้า่บุคคลนั้น
จะตอ้งถกูนาํตวัไปยงัศาลโดยไม่ชกัชา้  

วตัถุประสงคข์องการใหม้าปรากฏตวัต่อศาลในคร้ังแรก มี 2 ประการคือ 
ประการที่ 1 ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะได้รับแจ้งถึงขอ้หา และคาํร้องทุกข์ นอกจากน้ีสิทธิของ            

ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยตามรัฐธรรมนูญกจ็ะไดรั้บการดูแลโดยผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นจะถูกถามวา่เขา้ใจขอ้หาท่ีตั้งข้ึน
หรือไม่และทราบสิทธิของตนหรือไม่ สิทธิดงักล่าวน้ีปกติจะรวมอยูใ่นบนัทึกแจง้สิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ี
จะไม่ใหก้ารอะไรกไ็ดร้วมทั้งสิทธิในการมีท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย              เช่นเดียวกบัสิทธิในการท่ีจะไดรั้บการ
ไต่สวนมูลฟ้อง และสิทธิในการท่ีจะรู้วนัและเวลาของการ        ไต่สวนมูลฟ้อง ขอ้กล่าวหาท่ีตั้งข้ึนไม่ว่าจะเป็น
ความผิดอุจฉกรรจ์รหือความผิดลหุโทษ ซ่ึงจะเป็นตวั      แบ่งแยกว่าความผิดดงักล่าวตกอยูใ่นเขตอาํนาจศาลใด 
ความผิดลหุโทษส่วนใหญ่ คดีในชั้นพิจารณาจะตกแก่ศาลซ่ึงไดพิ้จารณาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง เวน้แต่วา่จาํเลยจะ
ร้องขอให้พิจารณาคดีโดยมีลูกขุน คดีความผิดอุจฉกรรจ์จะไดรั้บการพิจารณาจากศาลอนัมีระดบัสูงกว่า ศาลซ่ึง
พิจารณาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนั้นส่วนใหญ่จะเป็นศาลท่ีมีระดบัตํ่ากวา่ 

                                                           
11 Samaha  Joel.  Criminal justice.  fifth edition.  Wadsworth Thomson Learning  1999, p. 285. 
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ประการที่ 2 การให้จาํเลยมาปรากฏตวัต่อศาลโดยไม่ชกัชา้นั้นก็เพ่ือท่ีศาลจะไดพิ้จารณา        การ
ประกนัตวัผูถู้กกล่าวหา วตัถุประสงค์ของการประกนัตวันั้นเพ่ือให้แน่ใจว่าจาํเลยซ่ึงมิไดถู้ก       ตอ้งขงัอยู่ใน
เรือนจาํนั้น ในระหวา่งพิจารณาจะตอ้งมาปรากฏตวัต่อศาลตามเวลาท่ีกาํหนด 12 

ในปี ค.ศ.1789 สหรัฐอเมริกาไดต้รากฎหมาย The Judiciary Act 1789 ซ่ึงบญัญติัว่า 
“ให้มีการประกันตวัผูต้อ้งหาในกรณีท่ีมีการจบักุมทุกคดีเวน้แต่คดีนั้นจะมีโทษถึงขั้นประหาร
ชีวิต…”             ซ่ึงหมายความว่าบุคคลใดท่ีถูกจบักุมในความผดิท่ีมีโทษไม่ถึงขั้นประหารชีวิต
จะตอ้งไดรั้บการ   ประกนัตวัทุกกรณี แต่แมจ้ะเป็นโทษประหารชีวิตศาลก็ยงัมีดุลพินิจให้ประกนั
ตวัไดห้ากพิจารณาถึงลกัษณะและพฤติการณ์แวดลอ้มรวมทั้งพยานหลกัฐานของความผิดและการ
ใชก้ฎหมาย ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้นถา้โทษท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยถูกกล่าวหาฟ้องร้องเป็น
คดีท่ีมีโทษเลก็นอ้ย (Non-capital crime) ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะไดรั้บอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวโดยมี
ประกนัหรือหลกัประกนัไปก่อนการพิจารณาไดเ้สมอ แต่ถา้เป็นโทษหนกั (Capital crime) ผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยจะไดรั้บอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวหรือไม่ข้ึนอยู่ท่ีดุลพินิจของศาลตามหลกัการท่ีตอ้ง
คาํนึงถึงความหนกัเบาแห่งความผดิท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยกล่าวหาฟ้องร้อง นํ้าหนกัพยานหลกัฐานใน
คดี ฐานะทางการเงิน หน้าท่ีการงานท่ีผูต้ ้องหาจําเลยทาํอยู่ ชีวประวติัความเป็นมาและชีวิต
ครอบครัวของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย บนัทึกเก่ียวกับประวติัอาชญากรรมของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย 
บนัทึกเก่ียวกบัประวติัการหนีประกนัของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย นิสัยใจคอความเป็นผูมี้คุณธรรมของ
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย เป็นขอ้มูลประกอบดุลพินิจการสั่งประกนั ซ่ึงผูต้อ้งหาหรือจาํเลยแต่ละคนจะ
ไดรั้บการปล่อยชัว่คราวโดยเง่ือนไขและหลกัประกนัท่ี            แตกต่างกนัไปตามขอ้มูล 

แต่สิทธิท่ีจะได้รับการประกันตวันั้นจะตอ้งอยู่ในขอ้กาํหนดเง่ือนไขท่ีผูถู้กกล่าวหา
จะตอ้งใหค้าํรับรองจนเป็นท่ีพอใจว่าจะมาปรากฎตวัในวนัพิจารณาคดีและยินยอมรับโทษหากการ
พิจารณาของศาลเห็นว่าจาํเลยกระทาํความผิดจริง โดยจาํเลยจะตอ้งมีนายประกนัผูรั้บผิดชอบให้คาํ
สาบาน และมีสัญญาประกนัตวัซ่ึงกาํหนดความรับผิดหรือกาํหนดวงเงินประกันไวต้ามจาํนวน
มาตราฐาน           วตัถุประสงคท่ี์บงัคบัให้ตอ้งมาปรากฎตวัต่อศาล ศาลมีหนา้ท่ีกาํหนดวงเงินเพื่อ
ประกันความเส่ียงภยัจากการท่ีผูไ้ดรั้บการประกันตวัจะหลบหนี และจะตอ้งไม่สูงเกินไป หาก
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นผดิสญัญาจะตอ้งถูกริบ  

นบัตั้งแต่มีการออก พระราชบญัญติั The Judicial act ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีของ
ศาลสหรัฐอเมริกา  กไ็ดรั้บสิทธิตามพระราชบญัญติัน้ีในการท่ีจะไดรั้บการประกนัตวัเพิ่มมากข้ึน 

ในปี ค.ศ. 1984 สหรัฐอเมริกาไดต้ราพระราชบญัญติัควบคุมอาชญากรรม The 
Comprehensive Crime Control Act of 1984 และ The Bail Reform Act of 1984 กาํหนดใหศ้าล

                                                           
12 Waldron, Ronald J. The criminal justice system:an introduction/Ronald J.Waldron ,4th 

edition ,        New York[NY] : Harper & Row.  1989, p. 91. 
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ใช้ดุลพินิจในการปล่อยชั่วคราวโดยคาํนึงถึงอันตรายท่ีจะเกิดต่อชุมชนมากกว่าประเภทของ
ความผิด โดยพิจารณาว่าการปล่อยชั่วคราวนั้นจะตอ้งไม่ก่ออนัตรายต่อชุมชนและอาจกาํหนด
เง่ือนไขคุมประพฤติจาํเลยไว ้ใหจ้าํเลยไม่อาจก่ออนัตรายต่อชุมชนได ้13 

การประกนัตวัของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนันั้นเป็นการเปรียบเทียบนโยบายพื้นฐาน 2 
ประการซ่ึงเป็นนโยบายสาธารณาท่ีขดัแยง้กนัคือ 

1.  ความปลอดภยัของสาธารณ 
2.  การปกป้องประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิจากการถูกคุมขงั 
ฝ่ายหน่ึงเห็นวา่การปล่อยผูต้อ้งหาหรือจาํเลยใหเ้ป็นอิสระในระหวา่งพิจารณาอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย

ต่อความปลอดภยัของสาธารณ นอกจากน้ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยผูก้ระทาํความผิดท่ีไดรั้บการประกนัตวัอาจหลบหนี
ระหวา่งพิจารณา ยิง่ไปกวา่นั้นผูต้อ้งหาหรือจาํเลยอาจไปกระทาํความผดิ   ข้ึนอีกในระหวา่งนั้น และอาจไปทาํร้าย
,ข่มขู่,ประทุษร้ายแก่พยานและผูเ้สียหายได ้

แต่อีกฝ่ายเห็นว่าการกักขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยผูบ้ริสุทธ์ิเป็นการล่วงละเมิดแก่สิทธิ
เสรีภาพ      ของผูน้ั้น การกกัขงัก่อนการพิจารณากระทบต่อชีวิตส่วนตวัและครอบครัวของพวกเขา
และยงัมี       ผลกระทบต่อหนา้ท่ีการงานท่ีทาํอยูเ่พราะอาจทาํให้ถูกเลิกจา้ง และการประกนัตวัทาํ
ให้บุคคล            ผูถู้กตั้งขอ้หาว่ากระทาํความผิดอาญานั้น จะสามารถช่วยเหลือตวัเองในการ
ปกป้องตนเองจาก          ขอ้กล่าวหาดงักล่าว เพราะว่าส่วนใหญ่แลว้จาํเลยจะมีความยากลาํบากใน
การติดต่อพยานและ             ท่ีปรึกษากฎหมายของตน การกกัขงัจาํเลยไวท้าํให้จาํเลยมีอาํนาจ
ต่อรองลดนอ้ยลงไม่ว่าในเวลาท่ีจะใหก้ารหรือในเวลาท่ีศาลจะมีคาํพิพากษาและร้ายแรงยิ่งกว่านั้น
การกกัขงัระหว่างพิจารณาถือว่า       เป็นการจาํคุกก่อนท่ีจะมีการพิจารณาซ่ึงตามกฎหมายแลว้
จะตอ้งถือว่าจาํเลยยงัคงบริสุทธ์ิอยู่จนกว่าจะไดรั้บการพิสูจน์โดยปราศจากขอ้สงสัยใด ๆ ว่าเป็น
ผูก้ระทาํความผิดเสียก่อน สภาพการกักขงัท่ีไม่ดีทาํให้เป็นการลงโทษแก่ผูต้ ้องหาหรือจาํเลย
เหล่านั้นก่อนการพิจารณาวา่มีความผดิ 

การกกัขงัระหว่างการพิจารณาเสียค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนมาก ค่าใชจ่้ายโดยตรงของการกกัขงั         
ผูต้อ้งสงสัยในคุกก็คือการจ่ายเป็นสวสัดิการแก่ผูท่ี้ตอ้งขงัอยู ่และการจดัหาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย
แก่ผูถู้กกกัขงั นอกจากน้ีรัฐจะตอ้งสูญเสียรายไดจ้ากภาษีจากเงินเดือนหรือรายไดข้องผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยซ่ึงถูกกกัขงัอยู ่ค่าใชจ่้ายดงักล่าวน้ีถือว่าเป็นจาํนวนมหาศาล อยา่งเช่นจาํเลยท่ีถูกกกัขงัเพราะ
ลกัทรัพยเ์พียงเลก็นอ้ยแต่รัฐจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการดูแลจาํเลยขณะถูกกกัขงัเป็นจาํนวนเงินสูง
กวา่มาก 

การควบคุมอาชญากรรมและความปลอดภยัแห่งสาธารณเป็นขอ้ขดัแยง้ระหวา่งเสรีภาพ          ก่อน
การพิจารณาคดีและค่าใชจ่้ายของรัฐบาล การพยายามถ่วงนํ้ าหนกัให้สมดุลระหวา่งการควบคุมอาชญากรรมกบั
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและการพิจารณาทางดา้นเศรษฐกิจและหากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยซ่ึงไดรั้บการประกนัตวั

                                                           
13 อรวรรณ  ไทยวานิช.  แหล่งเดิม. หนา้ 29-32. 
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อาจจะไปก่อการกระทาํความผดิอาญาในระหวา่งนั้น แต่การกกัขงัจาํเลยท่ีบริสุทธ์ิกจ็ะทาํใหมี้ผลกระทบแก่คนอีก
กลุ่มหน่ึง นอกจากน้ีนักอนุรักษ์นิยมทางด้านการเงินของสหรัฐอเมริกาก็เรียกร้องว่าผูช้าํระภาษีจะต้องได้
ประโยชน์มากท่ีสุดในการจ่ายภาษี และรัฐจะตอ้งแสดงให้เห็นว่ารัฐมีประสิทธิภาพเพียงพอในการควบคุม
อาชญากรรม 14 

นอกจากน้ีตามพระราชบญัญติั The Bail Reform Act 1966 ไดบ้ญัญติัใหมี้การประกนั
ตวัโดยไม่ตอ้งใชเ้งินประกนัหากพิจารณาแลว้เห็นวา่กรณีเป็นการเพียงพอท่ีจะทาํใหแ้น่ใจไดแ้ลว้ว่า
จาํเลยจะมาปรากฏตวัต่อศาล  

ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1966 ภาคท่ี 18 ลกัษณะ 2 วิธี
พิจารณาความอาญา หมวด 207 (The Federal Rules of Criminal Procedure [U.S.Code ,Title 18 –
Crimes and Criminal Procedure Part ll –Criminal Procedure ,Chapter 207-Release and Detention 
Pending Judicial Proceedings]) การปล่อยและการควบคุมตวัระหว่างกระบวนพิจารณา มาตรา       
3142 c ท่ีไดถื้อตามหลกัเง่ือนไขอยา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พ่ือเป็นหลกัประกนัว่าจาํเลยจะมา
ศาล      ตามนดัและไม่ไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน โดยไดบ้ญัญติัไวว้า่ 

“มาตรา 3142 การปล่อยหรือการควบคุมตวัจาํเลยในระหวา่งการพิจารณาคดี 
(ก)โดยทัว่ไปเม่ือผูต้อ้งหาปรากฏตวัต่อหนา้ศาล ใหศ้าลออกคาํสั่งว่าในระหว่างพิจารณา
ใหบุ้คคลนั้น 

(1) ไดรั้บการปล่อยโดยไม่ตอ้งมีการประกนัตวั(ปล่อยโดยคาํรับรองหรือยอมรับ
ฐานะของบุคคลนั้น)หรือปล่อยชัว่คราวไปโดยไม่มีหลกัระกนัตามขอ้(ข)ของ
มาตราน้ี 

(2) ได้รับการปล่อยโดยมีเง่ือนไขขอ้หน่ึงหรือหลายข้อรวมกันตามขอ้(ค)ของ
มาตราน้ี 

(3) ถูกควบคุมชัว่คราวเพื่อพิจารณายกเลิกการปล่อยโดยมีเง่ือนไข,การเนรเทศ หรือ
ใหอ้อกนอกประเทศ ตามขอ้(ง)ของมาตราน้ี หรือ 

(4) ถูกควบคุมไวต้ามขอ้(จ)ของมาตราน้ี 
(ข) การปล่อยโดยไม่ตอ้งมีการประกนัตวัหรือโดยไม่มีหลกัประกนั ศาลอาจสั่งปล่อย

บุคคลระหว่างพิจารณาโดยไม่มีการประกนัตวัหรือให้ปล่อยโดยไม่มีหลกัประกนั
ตามจาํนวนท่ีศาลกาํหนดภายใตเ้ง่ือนไขว่าบุคคลนั้นตอ้งไม่กระทาํผิดกฎหมายของ
รัฐบาลกลาง,กฎหมายของมลรัฐหรือกฎหมายทอ้งถ่ิน ในระหว่างเวลาท่ีไดรั้บการ
ปล่อย        เวน้แต่จะเห็นว่าการปล่อยชัว่คราวไม่สามารถรับรองอยา่งมีเหตุผลไดว้่า
บุคลนั้นจะมาศาลตามกาํหนดหรืออาจเป็นภยนัตรายต่อบุคคลอ่ืนหรือชุมชน 

                                                           
14 Samaha Joel.  ibid. p. 285 . 
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(ค)  การปล่อยโดยมีเง่ือนไข 
(1) หากศาลเห็นว่าการปล่อยชัว่คราวตามขอ้(ข)ของมาตราน้ีไม่สามารถรับรองไดว้่า

บุคคลดงักล่าวจะมาศาลตามกาํหนดหรืออาจเป็นอนัตรายต่อบุคคลอ่ืนหรือต่อชุมชน 
ศาลจะสัง่ใหป้ล่อยชัว่คราวบุคคลนั้น 

(ก)ภายให้เง่ือนไขว่าบุคคลนั้ นต้องไม่กระทาํผิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง,
กฎหมายของมลรัฐ หรือกฎหมายทอ้งถ่ิน ในระหวา่งระยะเวลาการปล่อย และ 

(ข)ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้เดียวหรือหลายขอ้อยา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีจาํเป็นท่ีศาลกาํหนดเพื่อ 
เป็นประกนัวา่บุคคลนั้น ๆ จะมาศาลตามกาํหนดและเพ่ือความปลอดภยัของบุคคลอ่ืน หรือ 
ชุมชน โดยอาจกาํหนดเง่ือนไขใหบุ้คคล 

1.1.อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบุคคลท่ีมอบหมายซ่ึงตกลงรับจะดูแลและรายงานการ
ฝ่าฝืนเง่ือนไขต่อศาล ถา้บุคคลผูไ้ดรั้บมอบหมายสามารถรับรองต่อศาลว่าอยา่งมีเหตุผลไดว้่า
บุคคลผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวนั้น ๆ จะมาศาลตามกาํหนด และจะไม่ก่อภยนัตรายต่อความ
ปลอดภยัของบุคคลอ่ืนหรือของชุมชน  

1.2.ทาํงานหรือในกรณีวา่งงานตอ้งกระตือรือร้นหางานทาํ 
1.3.ศึกษาหรือเร่ิมตน้ศึกษา 
1.4.ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการคบหากบับุคคล,การอยูใ่นสถานท่ีหรือการเดินทาง

ในบางแห่ง 
1.5.หลีกเล่ียงการติดต่อกบัผูเ้สียหายในคดี และพยานซ่ึงอาจตอ้งให้การเก่ียวกบั

ความผดิในคดี 
1.6.รายงานตวัเป็นระยะกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีกาํหนด 
1.7.ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดควบคุมเวลา(เคอร์ฟิว) 
1.8.ไม่ครอบครองอาวธุปืน,วตัถุระเบิดหรืออาวธุอนัตรายอ่ืน  
1.9.ไม่ใชแ้อลกอฮอลเ์กินขนาด หรือใชย้าเสพติดหรือสารควบคุมอ่ืนตามท่ีกาํหนด

ไวใ้นมาตรา 102  ของกฎหมายสารควบคุม เวน้แต่มีใบสัง่ยาของแพทยท่ี์ไดรั้บอนุญาต 
1.10.เขา้รับการบาํบดัทางแพทย ์ทางจิตวิทยา หรือบาํบดัโรคจิต รวมทั้งการบาํบดั

การใชแ้อลกอฮอลห์รือยาและอยูใ่นสถานพยาบาลท่ีกาํหนดเพื่อการนั้น 
1.11.ทาํสัญญายอมให้ยดึทรัพยสิ์นหากไม่มาศาลตามกาํหนดโดยท่ีทรัพยสิ์นตอ้งมี 

มูลค่าพอเพียงและปลอดภาระผกูพนั รวมถึงเงินสดเท่าท่ีจาํเป็นในการรับรองว่าจะมาศาลได้
ตามกาํหนด และตอ้งแสดงหลกัฐานของทรัพยสิ์นต่อศาล 

1.12.ทาํสัญญาประกนัโดยมีนายประกนัซ่ึงจะทาํสัญญายอมใหย้ดึทรัพยใ์นจาํนวน
ท่ีพอเพียง ต่อการรับรองวา่บุคคลนั้น ๆ จะมาศาลตามกาํหนดและตอ้งใหข้อ้มูลเก่ียวกบัหน้ีสิน
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และทรัพยสิ์นของนายประกนัและภาระผูกพนัท่ีมี นายประกนัจะตอ้งมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
เพียงพอชาํระมูลค่าการประกนั 

1.13.ยอมกลบัสู่การควบคุมในระยะเวลาท่ีกาํหนด สาํหรับการปล่อยชัว่คราวเพื่อ
การทาํงาน,การศึกษา หรือวตัถุประสงคอ่ื์น 

1.14.ปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนท่ีกาํหนดเท่าท่ีจาํเป็นในการรับรองว่าบุคคลจะมาศาล
ตามกาํหนด และเพื่อความปลอดภยัของบุคคลอ่ืนหรือชุมชน  

(2) ศาลตอ้งไม่กาํหนดเง่ือนไขทางการเงินจนถึงขนาดทาํใหต้อ้งมีการควบคุมบุคคลนั้น 
(3) ศาลอาจเปล่ียนแปลงคาํสั่งในเวลาใด ๆ เพ่ือกาํหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมหรือท่ีแตกต่าง

สาํหรับการปล่อยได…้……” 
 
3.2.2. รูปแบบของการปล่อยช่ัวคราว 

ตามกฎหมายดงักล่าวไดก้าํหนดรูปแบบการปล่อยชัว่คราวไวคื้อ 
รูปแบบทั่วไปท่ีใช้ในการประกันตัวโดยไม่มีหลักประกันเรียกว่า release on 

recognizance เรียกยอ่ ๆวา่ ROR หรือ OR คือการปล่อยชัว่คราวโดยไม่ตอ้งมีการประกนัตวั วิธีการ
ดังกล่าวน้ีจะมีการปล่อยตัวจาํเลยโดยเพียงแต่จาํเลยให้สัญญาว่าจะมาปรากฏตัวต่อศาลตาม
กาํหนดเวลาท่ีนดัเท่านั้น 

รูปแบบท่ีสองคือการปล่อยตวัโดยมีเง่ือนไข conditional release ผูพ้ิพากษาจะอนุญาต
ให้ปล่อยชัว่คราวไปโดยสามารถกาํหนดเง่ือนไขต่าง ๆ อนัมิไช่เง่ือนไขท่ีเป็นการเรียกเงินประกนั
เอาไวเ้ช่นกาํหนดใหมี้เง่ือนไขวา่ใหจ้าํเลยติดต่อกลบัมายงัศาลเป็นประจาํไม่ว่าโดยโทรศพัทห์รือมา
ติดต่อดว้ยตนเอง หรือจดัให้มีโครงการก่อนการพิจารณา เช่นการรายงานผลการรักษายาเสพติด 
หรือการจดัใหอ้ยูใ่นความควบคุมของบุคคลท่ีสาม  

รูปแบบการปล่อยตวัโดยใช้ unsecured bonds คือการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มี
หลกัประกนั กรณีน้ีไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินแต่จะมีผลใหถู้กปรับไดห้ากจาํเลยไม่มาปรากฏตวัต่อศาล 

ประกนัโดยเงินสด cash bonds ทั้ง ๆ ท่ีกฎหมายกาํหนดว่าใหมี้การปล่อยตวัโดยไม่ตอ้ง
วางเงินประกัน แต่การให้ประกนัในสหรัฐอเมริกาก็ยงัเป็นการปล่อยโดยเรียกร้องหรือกาํหนด
จาํนวนเงินวางไวล่้วงหนา้เป็นเร่ืองปกติท่ีใชก้นัเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงการปล่อยตวัโดยตอ้งวางเงินสด
เป็น                หลกัประกนันั้นส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนพื้นฐานในรูปแบบต่าง ๆ กนัในกรณีประกนั
โดยเงินสด จาํเลยจะตอ้งวางหลกัประกนัทั้งหมดดว้ยเงินสดหรือหลกัทรัพยอ่ื์นประกอบ  

การประกนัโดยการวางเงินมดัจาํ deposit bond เป็นการปล่อยตวัโดยตอ้งวางเงินสดเป็น
หลกัประกนัเช่นเดียวกนัโดยจาํเลยจะตอ้งวางเงินสดไวร้้อยละ 10 ของราคาประกนัท่ีศาลกาํหนด 

การประกนัดว้ยบุคคล surety bond นายประกนัก็จะตอ้งวางเงินไวร้้อยละ 10 ของราคา
ประกนัเช่นเดียวกนั 
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จาํเลยส่วนมากจะไม่มีทรัพยสิ์นมาเป็นหลกัประกนัดงันั้นจาํเลยจึงมกัหนัไปหา                        นาย
ประกนัอาชีพให้ช่วยเหลือ นายประกนัอาชีพเป็นเอกชนท่ีมีอาชีพจดัหาหลกัประกนัโดยคิดค่าตอบแทนซ่ึงส่วน
ใหญ่จะอยูใ่นอตัราร้อยละ 10 ของหลกัประกนัตามท่ีศาลเรียก การท่ีนายประกนัเป็นหน่วยงานของเอกชนไม่ได้
เก่ียวขอ้งกบัขบวนการยคิุธรรม นายประกนัจึงไม่ผกูพนักบัคาํสั่งของศาลท่ีจะเรียกร้องค่าวา่จา้งในการประกนัจาก
จาํเลยโดยคิดจากจาํนวนตามท่ีศาลกาํหนดข้ึน การยึด           หลกัประกนัเกิดข้ึนเม่ือจาํเลยไม่มาศาลตามเวลาท่ี
กาํหนดและศาลมีคาํสั่งให้ปรับนายประกนัตามสัญญา กรณีดงักล่าวหากเป็นจาํเลยซ่ึงไดรั้บประกนัตวัโดยนาย
ประกนัแลว้ไม่มาศาล นายประกนัหรือ      ตวัแทนมีอาํนาจเตม็ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตามตวัจาํเลยกลบัมา 

 
3.2.3.   ดุลพนิิจกาํหนดเงื่อนไขของศาล 

นอกจากน้ียงัมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการใชดุ้ลพินิจของศาลในการกาํหนดเง่ือนไขในการ
อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวไวคื้อ 

“มาตรา 3142(g) ปัจจยัท่ีศาลจะใชป้ระกอบดุลพินิจว่าควรอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวโดย
กาํหนดเง่ือนไขหรือไม่โดยพิจารณาจาก 

1.เน้ือหาและลกัษณะของขอ้หา รวมถึงความผดินั้นเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดหรือไม่ 
2.นํ้าหนกัของพยานหลกัฐานท่ีมีต่อผูต้อ้งหาหรือจาํเลย 
3.ประวติัของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยรวมถึง 
(ก).ลกัษณะของบุคคล สภาพทางกายและจิตใจ ความผูกพนักบัครอบครัว การทาํงาน 

แหล่งเงินได ้ระยะเวลาท่ีอยู่ในชุมชน ความผกูพนักบัชุมชน พฤติกรรมเดิม ประวติัเก่ียวกบัการใช้
สุรา      ยาเสพติด ประวติัอาชญากรรม และรายงานเก่ียวกบัการมาศาลตามนดัและ 

(ข).ในขณะท่ีมีการฟ้องคดีหรือจบักมุ บุคคลนั้นอยูร่ะหวา่งคุมประพฤติ พกัการลงโทษ 
หรือการปล่อยชัว่คราวระหวา่งพิจารณา การอุทธรณ์หรือฎีกา หรือพน้โทษจาํคุกสาํหรับความผดิต่อ
กฎหมายหรือไม่ 

4.ลกัษณะความร้ายแรงของอนัตรายท่ีอาจเกิดแก่บุคคลหรือชุมชน หากมีการปล่อย
ชั่วคราว    ในการพิจารณาปล่อยชั่วคราวโดยมีเง่ือนไขให้ทาํสัญญาประกันด้วยทรัพยห์รือนาย
ประกนั ศาลอาจออกหมายเรียกหรือขอให้หน่วยงานรัฐบาลตรวจสอบแหล่งของทรัพยสิ์นท่ีจะมา
เป็นประกนั และอาจปฏิเสธการรับหลกัประกนัเน่ืองจากแหล่งทรัพยสิ์นยงัไม่สามารถเป็นประกนั
ไดว้า่บุคคลจะ                      ไม่หลบหนี” 

โดยตามบทบญัญติั The Bail Reform Act ไดก้าํหนดใหศ้าลใชดุ้ลพินิจในการกาํหนด
เง่ือนไขสาํหรับการปล่อยชัว่คราว โดยใหพ้ิจารณาส่ิงประกอบต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย 

1.  ลกัษณะของความผดิท่ีถูกตั้งขอ้หา 
2.  จาํนวนของพยานหลกัฐานท่ีใชย้นืยนัความผดิของจาํเลย  
3.  ประวติัการกระทาํความผดิของจาํเลย 
4.  ความผกูพนัของจาํเลยต่อชุมชน เช่นครอบครัว ทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่และงาน 
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5.  สภาพทางจิตของจาํเลย  
6.  ระยะเวลาท่ีจาํเลยอาศยัอยูใ่นชุมชนดงักล่าว 
7.  ประวติัการท่ีจาํเลยไม่มาศาลตามกาํหนดนดั 15 

 
        3.2.4.   เนือ้หาของคาํส่ังปล่อย 

คาํสั่งปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นจะมีเน้ือหาตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา3142(h)
คือ 

“ มาตรา 3142(h) ในการออกคาํสัง่ปล่อยชัว่คราวศาลจะตอ้ง 
 1.ระบุเป็นหนังสือกาํหนดเง่ือนไขทั้งหมดท่ีจะใช้บงัคบักบัการปล่อย โดยให้ใช้ถอ้ยคาํ     
ชดัเจนเพียงพอท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัได ้และ 
 2.  ใหค้าํแนะนาํแก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเก่ียวกบั 
 ก.  โทษของการฝ่าฝืนเง่ือนไขการปล่อยชัว่คราว รวมทั้งโทษของการกระทาํผิดอีก                  
ในระหวา่งการปล่อยชัว่คราว 
 ข.  ผลต่อเน่ืองของการฝ่าฝืนเง่ือนไขการปล่อยชัว่คราว รวมทั้งการออกหมายจบัทนัทีและ 
 ค.  ตามมาตรา 1503 (เก่ียวกบัการข่มขู่พยาน ลูกขนุ หรือเจา้หนา้ท่ีศาล),มาตรา 1510      
(เก่ียวกบัการขดัขวางการสืบสวนสอบสวน),มาตรา 1512 (ไปยุง่เหยิงกบัพยาน,ผูเ้สียหายหรือผูใ้ห ้   
ขอ้มูล)และมาตรา 1513( แกแ้คน้พยาน,ผูเ้สียหายหรือผูใ้หข้อ้มูล)” 

สิทธิในการขอให้ปล่อยชั่วคราวนั้นสามารถร้องขอได้ทั้งในชั้นก่อนฟ้องคดีโดยเม่ือ         
เจ้าพนักงานตาํรวจจับกุมตวัผูต้อ้งหามาแลว้จะตอ้งพาผูต้อ้งหาไปพบผูพ้ิพากษา ชั้นน้ีเรียกว่า                
ผูพ้ิพากษา Magistrate โดยเร็ว ผูพ้ิพากษาจะพิจารณาว่าสมควรจะควบคุมตวัผูต้อ้งหาไวห้รือไม่หาก
เห็นว่าสมควรควบคุมตวัไว ้เช่นผูต้อ้งหาเป็นอนัตรายต่อชุมชนหรืออาจจะหลบหนีหรืออาจไป
กระทาํความผิดอีกก็จะสั่งให้ควบคุมตวัไว ้ซ่ึงผูต้อ้งหาอาจคดัคา้นคาํสั่งของผูพ้ิพากษา Magistrate
ไปยงัศาลDistric Court ได ้ 

 ในทางปฏิบติันั้นผูต้อ้งหาหรือจาํเลยซึง่ถกูควบคมุตวัโดยนกัสืบจากห้องสอบสวนของสถานีตาํรวจไปยงั
ศาลเพ่ือการปรากฏตวัคร้ังแรกต่อหนา้ศาล อยัการเขตจะตอ้งจดัทาํคาํร้องทุกขเ์สนอต่อผูพิ้พากษาวา่จาํเลยกระทาํ
ความผิดขอ้หาใด ผูพิ้พากษาจะพิจารณาวา่การจบักุมตวัจาํเลยนั้นมีเหตุผลหรือไม่ ผูพิ้พากษาจะสอบถามช่ือจาํเลย
และแจง้วา่จาํเลยถูกตั้งขอ้หาอะไรพร้อมมอบสาํเนา            คาํร้องทุกขแ์ก่ฝ่ายจาํเลย อ่านสิทธิใหฟั้งพร้อมถามวา่
เขา้ใจขอ้หาและทราบสิทธิของตนหรือไม่ เม่ือเสร็จกระบวนการดงักล่าวแลว้ผูพิ้พากษาก็จะพิจารณาเร่ืองการ
ประกนัตวัโดยผูพิ้พากษาจะมีขอ้มูลเป็นรายงานการปล่อยตวัของเจา้หนา้ท่ี รายงานน้ีจดัทาํข้ึนโดยศูนยก์ารปล่อย
ตวัก่อนการพิจารณาคดีซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีมาสัมภาษณ์ผูต้อ้งหาขณะอยูใ่นห้องขงัระหวา่งรอการมาปรากฏตวัคร้ัง
แรกต่อหน้าศาล จาํเลยจะไดรั้บการแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าจะทาํการรวบรวมขอ้มูลประวติัทั้ งหมดเพ่ือมอบให ้            

                                                           
15 Samaha Joel.  ibid. p. 287. 
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ผูพิ้พากษาใชป้ระกอบการพิจารณาการใหป้ระกนั ซ่ึงหากประวติัของผูต้อ้งหานั้นอยูใ่นหลกัเกณฑม์าตรฐานก็จะ
ไดรั้บการประกนัตวั 

การสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูต้อ้งหานั้นเจา้พนักงานจะสอบถามประวติัการทาํงาน     บา้นเกิด 
ระยะเวลาอยู่อาศยัในเมืองท่ีเกิดเหตุ ความผูกพนัในครอบครัวในพ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศยั ประวติัการกระทาํความผิด 
เพ่ือใหผู้พิ้พากษาเห็นภาพเก่ียวกบับุคคลิกลกัษณะของจาํเลยและช่วยผูพิ้พากษา              ในการกาํหนด
หลกัประกนั รายงานการปล่อยตวัก่อนมีการพิจารณาจะมีขอ้มูลเก่ียวกบัตวัจาํเลยเช่น 
 1. จาํเลยทาํงานคร้ังสุดทา้ยเม่ือใด ก่อนเกิดเหตุเกิดอะไรข้ึนกบัจาํเลย เช่นจาํเลยอาจถูก     เลิกจา้ง ขณะ
ทาํงานจาํเลยมีประวติัเช่นไร 
 2. จาํเลยพกัอาศยัอยูก่บัใคร 
 3. จาํเลยเรียนจบระดบัการศึกษาใด 
 4. จาํเลยมีประวติักระทาํความผดิมาก่อนหรือไม่ 
 5.  การกระทาํของจาํเลยเกิดอนัตรายแก่ฝ่ายผูเ้สียหายมากนอ้ยเพียงใด16 

การประกนัส่วนใหญ่แลว้จะอยูใ่นรูปของเงินท่ีจะถูกริบหากจาํเลยไม่มาศาลตามท่ีกาํหนด จาํนวน
เงินประกนันั้นจะข้ึนอยู่กบัลกัษณะของความผิดท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงศาลจะสามารถกาํหนดจาํนวนให้ยืดหยุ่นไดใ้น
ระดบัสูง การใชดุ้ลพินิจดงักล่าวเกิดข้ึนเพราะกระบวนพิจารณาคดีอาญาไม่ไดก้าํหนดจาํนวนเงินประกนัของ
ความผิดแต่ละประเภทไวว้า่ตอ้งให้ประกนัจาํนวนเท่าไร ในบางรัฐจะ             ไม่อนุญาตให้มีการประกนัในคดี
ฆาตกรรมหรือฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา ในการกาํหนดเร่ือง          ประกนันั้นศาลจะพิจารณาองคป์ระกอบอ่ืนท่ี
เก่ียวกบัจาํเลยประกอบดว้ยโดยศาลจะพิจารณาจาก     หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีคือ  

1. หากคดีท่ีถูกฟ้องนั้นมีโทษถึงประหารชีวิต ปกติจะหา้มมิใหป้ระกนัตวัแต่ศาลก็ยงัอาจมี       
ดุลยพินิจใหป้ระกนัตวัได ้

2. หากคดีนั้นมีโทษเลก็นอ้ยกจ็ะอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวหรือประกนัตวัไปไดเ้สมอ 
3. หากเป็นคดีท่ีมีโทษหนกั ผูพ้ิพากษาจะพิจารณาถึง 

3.1. ความหนกัเบาแห่งความผดิ 
3.2. นํ้าหนกัพยานหลกัฐานท่ีมี 
3.3.  ฐานะทางการเงินและหนา้ท่ีการงานของผูต้อ้งหา 
3.4.  ประวติัและสภาพทางครอบครัวของผูต้อ้งหา 
3.5.  เคยมีประวติัการหนีประกนัมาแลว้หรือไม่ 
3.6.  ประวติัการก่ออาชญากรรมในอดีตของผูต้อ้งหา 
3.7.  ความเป็นผูมี้คุณธรรมของผูต้อ้งหา 
ดุลพินิจในการไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวนั้นผูพ้ิพากษาอาจใชอ้าํนาจตามหลกัเกณฑ ์     

ดงัต่อไปน้ีคือ 
1. เม่ือเป็นคดีท่ีมีความผดิถึงขั้นประหารชีวิต  

                                                           
16 Waldron. Ronald J.  ibid. pp. 92-93. 
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2. เกรงวา่หากปล่อยชัว่คราวไปแลว้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะหลบหนีออกนอกเขตอาํนาจ 
ศาลโดยการไต่สวนแลว้เห็นว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยมีแนวโนม้จะไม่มาปรากฏตวัในการพิจารณาคดี       
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีครอบครัวหรือไม่มีงานทาํ 
 3.  มีเหตุเช่ือไดว้า่หากปล่อยชัว่คราวไปผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะก่ออนัตรายต่อสังคมหรืออาจ
ไปกระทาํความผดิข้ึนอีก เช่นคดีท่ีก่อข้ึนนั้นเป็นคดีร้ายแรง ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยกระทาํการจากความ
ผดิปกติทางจิต  เป็นโรคจิตหรือกระทาํโดยพฤติกรรมวิตถาร 
 4.   ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้น ๆ มีพฤติกรรมเป็นปรปักษต่์อสังคมหรือขดัขวางกระบวนการ
ยติุธรรม  

 
3.2.5.  บทลงโทษผู้ปฏิบัติผดิเงื่อนไข 

หากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไดรั้บการอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวแลว้ปฏิบติัผดิเง่ือนไข มาตรา 
3148 บญัญติัเก่ียวกบับทลงโทษผูป้ฏิบติัผดิเง่ือนไขไวว้า่ 

“ มาตรา 3148  บทลงโทษสาํหรับบุคคลผูล้ะเมิดเง่ือนไขการปล่อยชัว่คราว 
ก) บุคคลผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวโดยกาํหนดเง่ือนไขตามมาตรา 1342 แห่งบทบญัญติั

น้ีและฝ่าฝืนเง่ือนไขจะถูกยกเลิกการอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว,ถูกออกหมายจบัและอาจถูกลงโทษ
ใน    ขอ้หาละเมิดอาํนาจศาล  

ข)การยกเลิกการปล่อยชัว่คราวนั้นอยัการจะเป็นผูเ้ร่ิมกระบวนการเพิกถอนคาํสั่งโดย
การยืน่คาํแถลงต่อศาล…. 

ค)การดาํเนินคดีฐานละเมิดอาํนาจศาล ผูพ้ิพากษาจะดาํเนินคดีฐานละเมิดศาลภายใต้
มาตรา 401 แห่งบทบญัญติัน้ี เม่ือบุคคลใดฝ่าฝืนเง่ือนไขการปล่อยชัว่คราว….” 

หลักสําคญัของการฝ่าฝืนเง่ือนไขในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยการกําหนด
เง่ือนไขคือผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีไดรั้บการปล่อยชัว่คราวไปจะถูกยกเลิกการปล่อยชัว่คราวและถูก
ออก        หมายจบัในทนัทีและยงัอาจจะตอ้งถูกดาํเนินคดีในขอ้หาละเมิดอาํนาจศาลอีกดว้ย 

 
3.2.6.  การกกัขังระหว่างการพจิารณา 

ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่ไดรั้บการประกนัตวัเม่ือศาล Distric Court มีคาํสั่ง
อยา่งไร หากผูต้อ้งหาไม่พอใจก็ยงัอุทธรณ์คาํสั่งนั้นไปยงัศาลอุทธรณ์ได ้นอกจากน้ีในชั้นหลงัการ
พิจารณาพิพากษาของศาล Distric Court จาํเลยก็ยงัสามารถร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวไดเ้ม่ือจาํเลยได้
ยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาไปยงัศาลอุทธรณ์ ซ่ึงศาลอุทธรณ์ก็จะพิจารณาว่าหากอนุญาตให้ปล่อย
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ชั่วคราวแลว้จาํเลยจะหลบหนีหรือไม่ และจาํเลยจะเป็นอนัตรายต่อชุมชนหรือไม่ประกอบกับ
อุทธรณ์ของจาํเลยเป็นการประวิงคดีหรือไม่ 17 

การปฏิเสธไม่ให้ประกนัหรือการกาํหนดประกนัซ่ึงสูงเกินเหตุอาจจะก่อให้เกิดสิทธิในการอุทธรณ์
ไดท้นัที หากกรณีท่ีไม่มีสิทธิในการอุทธรณ์ไดท้นัที การไม่ให้ประกนัก็ทาํให้เกิดสิทธิ        ในการยื่นคาํร้อง 
habeas corpus หมายความถึงการควบคุมโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีอา้งวา่การควบคุม
กักขังผูต้ ้องหาหรือจําเลยนั้ นปราศจากเหตุอันควรและเป็นการละเมิดต่อกฎหมายสามารถยื่นคาํร้องและ
พยานหลกัฐานเพ่ือพิสูจน์วา่การควบคุมกกัขงันั้นปราศจากเหตุอนัควรหรือไม่ชอบดว้ยกระบวนการของกฎหมาย
และขอใหศ้าลมีคาํสั่งปล่อยตนใหพ้น้จากการควบคุม 

การไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในบางกรณีเช่นมีกฎหมายบัญญํติเป็นพิเศษไว้ว่าเม่ือ      
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีถูกจบัโดยเจา้หนา้ท่ีของสหพนัธรัฐ ตามกฎหมายของสหพนัธรัฐในขอ้หาปลน้ธนาคารจะ
ไม่ไดรั้บการประกนัตวัตามบทบญัญติัพิเศษในกฎหมายเก่ียวกบัการกกัขงัระหวา่งการพิจารณาคดี ตามบทบญัญติั 
The Federal Bail Reform Act of 1984 ซ่ึงไดมี้การวินิจฉัยจากศาลสูงของสหรัฐอเมริกาแลว้วา่บทบญัญติั
ดงักล่าวชอบดว้ยรรัฐธรรมนูญ ก่อนบญัญติักฎหมายฉบบัน้ีกฎหมายของสหพนัธรรัฐจะกาํหนดใหมี้อาํนาจกกัขงั
ระหว่างการพิจารณาเพ่ือให้แน่ใจว่าจาํเลยจะมาปรากฏตวัต่อหน้าศาลหรือเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภยัของ
พยานและเจา้หนา้ท่ีของศาล        กระบวนการดงักล่าวน้ีผูพิ้พากษาของสหพนัธรัฐจะไดรั้บอนุญาตให้พิจารณา
ประเด็นเร่ืองความเป็นอนัตรายแก่ชุมชน เช่นเดียวกบัความเส่ียงในการกาํหนดเง่ือนไขในการประกนัตวั จาํเลย
บางคนท่ีถกูตั้งขอ้หาเก่ียวกบัความผดิยาเสพติดอนัร้ายแรงหรือการกระทาํความผดิอาญาโดยใชอ้าวธุ ศาลจะถือขอ้
สันนิษฐานเบ้ืองตน้วา่บุคคลดงักล่าวนั้นเป็นอนัตรายและสามารถจาํคุกไดโ้ดยไม่มีประกนัระหวา่งการพิจารณา 
 การตดัสินวา่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญแลว้นั้นผูพิ้พากษาเสียงขา้งมากเห็นดว้ยกบัฝ่ายรัฐบาลวา่การกระทาํ
ของเจา้หนา้ท่ีรัฐไม่ฝ่าฝืนบทบญัญติแกไ้ขคร้ังท่ี 5 เก่ียวกบัเร่ือง due process clause เพราะวา่  มิไดมี้เจตนาท่ีจะ
ลงโทษบุคคลซ่ึงเป็นอนัตรายแต่เพ่ือเป็นการควบคุมปัญหาอาชญากรรมอนั      หนกัหน่วงในสังคมซ่ึงอาจเกิดข้ึน
โดยบุคคลท่ีถกูจบัและรอการพิจารณาอยู ่18 

โดยสรุปแลว้วิธีการในการปล่อยชัว่คราวของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบนัให้สิทธิผู้ ต้องหา           
ท่ีจะได้รับการประกันตวัทุกคดี เป็นแบบวิธีท่ีตอ้งมีสัญญาประกันโดยการวางเงินจาํนวนหน่ึง              
ซ่ึงจะถูกริบหากผิดสัญญาประกนัโดยจาํนวนเงินจะตอ้งไม่สูงเกินไปเพียงกาํหนดให้ผูไ้ดรั้บการ        
ปล่อยตวัจะยอมมาศาลตามกาํหนดเท่านั้น แมจ้าํเลยท่ีอาจจะหลบหนีก็อาจไดรั้บการประกนัตวั          
เพราะถือว่าเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะกาํหนดมาตราการใด ๆ ข้ึนป้องกนัผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว แต่การพิจารณานั้นจะตอ้งคาํนึงถึงอนัตรายท่ีจะเกิดกบัชุมชนมากกว่า
ประเภทของความผิดโดยอาจกาํหนดเง่ือนไขต่าง ๆ เพื่อควบคุมไม่ให้บุคคลนั้นก่ออนัตรายต่อ
ชุมชนได ้ซ่ึงต่อมากไ็ดพ้ฒันารูปแบบของการปล่อยชัว่คราวใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยไม่นาํเอา
ทรัพยสิ์น มาเป็นเง่ือนไขสาํคญัในการท่ีจะปล่อยตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลย เช่นการปล่อยโดยคาํรับรอง                  
(Release on Recongnizance) ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
                                                           

17 อรวรรณ  ไทยวานิช.  แหล่งเดิม. หนา้ 29-32 . 
18 Waldron. Ronald J.  Ibid. p. 93 . 
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ตารางที ่1  สถิติการปล่อยช่ัวคราวในประเทศสหรัฐอเมริกา 19 

 
ประเภทการ

ปล่อย
ช่ัวคราว 

Release on 
recognizance[

ROR] 
Surety 
bonds 

Conditional 
release 

Cash 
bonds 

Deposit 
bonds 

Unsecured 
bonds 

คดิเป็น  
ร้อยละ 30 26 16 13 10 5 

 
3.2.7. มาตราการควบคุมผู้กระทําความผิดไว้ในที่อยู่อาศัย (House Arrest หรือ Home 

Confinement) ความหมายของ House Arrest หรือ Home Confinement นัน้พฒันาจากการลงโทษของ
ประเทศในภาคพืน้ยโุรปซึง่เดิมยดึหลกัแนวความคิดทางด้านคริสตศาสนาด้วยการลงโทษต่อ              เนือ้ตวั
ร่างกายเพ่ือเป็นการไถ่บาปของผู้กระทําความผิด ซึง่ต่อมาได้รับผลกระทบจากความเจริญและการเปล่ียนแปลง
ทางสงัคมและเศรษฐกิจการลงโทษได้กลายเป็นกางลงโทษต่อเนือ้ตวัร่ายกายและการใช้แรงงานหรือเนรเทศไป
ยงัประเทศอาณานิคม และได้พฒันามาเป็นการลงโทษโดยการคมุขงั                   ผู้ ต้องโทษไว้ในเรือนจําเพ่ือ
ป้องกนัสงัคมจากผู้กระทําความผิด ซึง่ในช่วงนีผู้้ ต้องโทษถกูคกุคามสิทธิอย่างรุนแรงจากการถกูคมุขงัในเรือนจํา 
การถกูคมุขงัในเรือนจําทําให้ผู้ ต้องโทษไม่สามารถกลบัเข้าสู่ สงัคมได้เกิดการกระทําความผิดซํา้และกลบัเข้าสู่
เรือนจําอีกทําให้เกิดภาวะนกัโทษล้นเรือนจํา รัฐถกูกดดนัจากภาระค่าใช้จ่ายในการจดัการเรือนจําจึงเกิดแนวคิด
ท่ีจะนําวิธีการกระทําต่อผู้ ต้องโทษโดย ไม่ใช้เรือนจํา ด้วยการปล่อยตวัผู้กระทําความผิดไปโดยมีเง่ือนไข การรอ
การลงโทษ การใช้โทษปรับแทนโทษจําคกุ การสง่ตวัต่อไปยงัหน่วยงานอ่ืน ๆ การพกัการลงโทษการลดโทษและ
การอภยัโทษ 

ดว้ยเหตุผลเน่ืองจากปัญหานักโทษลน้เรือนจาํดงักล่าวและเพื่อหลีกเล่ียงการลงโทษ
จาํคุก      ระยะสั้นซ่ึงไม่เป็นผลดีและผิดวตัถุประสงคใ์นการฟ้ืนฟูแกไ้ขผูก้ระทาํความผดิ จึงไดเ้กิด
แนวคิดท่ีจะควบคุมกักขงันักโทษไวใ้นสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เรือนจาํซ่ึงรวมถึงวิธีการคุมขงัผู ้
ตอ้งโทษไวใ้น                   ท่ีอยูอ่าศยัน้ีดว้ย 

                                                           
19 Samaha Joel., ibid., p 287,Source:Brian A.Reaves and Jacob Perez,Pretrial Release of Felony 

Defendants[Washington, D.C.:BJS,1995] 
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การคุมขงัผูต้อ้งโทษไวใ้นท่ีอยู่อาศยันั้นเดิมเป็นวิธีการท่ีใชก้บัการคุมขงัผูต้อ้งโทษตาม              
คาํพิพากษาไวใ้นท่ีอยู่อาศยัโดยการกกัตวัอยู่ภายในบา้น ซ่ึงหมายถึงการคุมขงัหรือจาํกดับริเวณ       
นกัโทษท่ีกระทาํความผดิไม่ร้ายแรงไวท่ี้บา้นหรือในท่ีอยูอ่าศยั หรือสถานท่ีหน่ึงท่ีใดท่ีไม่ใช่เรือนจาํ 
ซ่ึงอาจเป็นสถานพยาบาลหรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีกาํหนดข้ึน ผูต้อ้งโทษมีเสรีภาพในการดาํรงชีวิตอยา่ง
คนทัว่ไป ภายในบริเวณท่ีกาํหนดใหน้ั้น  

ในสหรัฐอเมริกาไดน้าํวิธีการคุมขงัผูต้อ้งโทษไวใ้นท่ีอยู่อาศยัมาทดลองใชก้บัผูก้ระทาํ
ความผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชนในปี ค.ศ.1971 และเร่ิมทดลองใชก้บัผูก้ระทาํความผิดท่ีเป็นผูใ้หญ่
และสภานิติบัญญัติของรัฐ Florida อนุมัติให้ใช้อย่างเป็นทางการโดยออกกฎหมาย The 
Correctional Reform Act 1983 โดยใชก้บัผูก้ระทาํความผดิกฎหมายจราจรโดยเฉพาะผูข้บัข่ีรถ
ในขณะมึนเมาสุราซ่ึงเป็นพวกท่ีสร้างปัญหาใหญ่โดยจะทาํใหผู้อ่ื้นเสียชีวิตประมาณ 50,000 คนใน
แต่ละปี และพฒันามาใชก้บัผูก้ระทาํความผดิอ่ืน ๆ ท่ีไม่ร้ายแรงดว้ย (Violent felony offense) 

ในปี ค.ศ.1986 สหรรัฐอเมริกาไดน้าํรูปแบบน้ีมาใชใ้นรัฐแคลิฟอเนียและฟลอริดา้โดย
มุ่งใหบุ้คคลท่ีจะไดรั้บการบาํบดัเพื่อเขา้ชุมชน 60 วนัก่อนการพกัการลงโทษ ไดรั้บการปล่อยก่อน
ระยะเวลา 60 วนัโดยไม่ไดรั้บเงินสนบัสนุนการบาํบดั เพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายของราชการโดย                  
ผูไ้ด้รับการปล่อยจะตอ้งอยู่ท่ีบา้นระหว่างเวลา 21.00-06.00 นาฬิกาทุกคืน เวน้แต่พนักงาน                    
คุมประพฤติอนุญาตให้ออกจากบา้นได ้และเจา้หนา้ท่ีจะตรวจสอบโดยวิธีการสุ่มโทรศพัทแ์ละไป
ตรวจเยีย่มรายสปัดาห์ 

การใชว้ิธีการคุมขงัผูต้อ้งโทษไวใ้นท่ีอยูอ่าศยันั้นมีไดท้ั้งกรณีท่ีศาลเห็นสมควรเองหรือ              
ผูต้อ้งโทษร้องขอก็ได้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของศาลและบทบญัญติัของกฎหมายท่ีใชับงัคบัอยู่ใน          
แต่ละรัฐตวัอยา่งเช่นตามมาตรา 532:210(1)ของ Kentucky Revised Statute 1986 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย             
The Correction Reform Act of 1986 กาํหนดใหผู้ท่ี้ถูกพิพากษาว่ากระทาํความผดิท่ีมีสิทธ์ิยืน่คาํ
ร้องต่อศาลท่ีมีคาํพิพากษาหรือต่อเรือนจาํทอ้งถ่ินเพ่ือขอให้ศาลสั่งให้คุมขงัตนไวใ้นท่ีอยู่อาศยั              
แทนการจําคุกในเรือนจําไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนซ่ึงศาลจะเป็นผู ้พิจารณาและมีคําสั่ง                    
คาํร้องดงักล่าว 

ในปี ค.ศ.1987 มีการจดัโปรแกรมเก่ียวกบัการใชว้ิธีการคุมขงัผูต้อ้งโทษไวใ้นท่ีอยูอ่าศยั
ถึง 8 แบบวิธี เช่นการคุมขงัไวต้ลอด 24 ชัว่โมง ไม่สามารถออกจากบริเวณท่ีกาํหนดไดเ้ลย ,การคุม
ขงัเพียงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเช่นเฉพาะตอนกลางคืน ส่วนเวลากลางวนัผูต้อ้งโทษอาจออกไป
ทาํงาน    ไปเรียน หรือไปทาํธุรกิจส่วนตวัใด ๆ ก็ได ้,การอนุญาตให้ออกจากสถานท่ีกาํหนดไดใ้น
บางวนัเช่นวนัเสาร์ อาทิตยเ์พื่อไปประกอบพิธีทางศาสนา หรือกาํหนดเป็นช่วงเวลาเช่น 21.00-
06.00 นาฬิกา 
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ตวัอยา่งเช่นตาม Kentucky Revised Statute 1986 ประเทศสหรัฐอเมริกากาํหนดเง่ือนไข
การคุมขงัผูต้อ้งโทษไวใ้นท่ีอยูอ่าศยัตามมาตรา 532:220 (1) ไวว้่าผูถู้กคุมขงัจะถูกคุมขงัไวท่ี้บา้น        
ของเขาตลอดเวลายกเวน้เม่ือ 

(a)  กาํลงัทาํงานรวมทั้งขณะท่ีเดินทางไปกลบัระหวา่งท่ีทาํงานกบับา้น   
(b)  กาํลงัหางานทาํ 
(c)  อยูภ่ายใตก้ารรักษาพยาบาล การดูแล การใหค้าํปรึกษาของแพทย ์จิตแพทย ์
(d)  อยูร่ะหวา่งการศึกษา 
(e)  ปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา 
(f)  อยูใ่นขณะทาํงานเพ่ือบริการสงัคม 
ต่อมาสหรัฐอเมริกาไดน้าํเอาอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกมาใชช่้วยในการตรวจสอบ เร่ิมทดลอง

ใชก้บัผูก้ระทาํความผดิท่ีเป็นเดก็และเยาวชนโดยใหบุ้คคลในโครงการตอ้งสวมกาํไลอิเลก็โทรนิกซ่ึง
จะส่งสัญญาณไปยงัเคร่ืองรับของเจา้หน้าท่ีหากบุคคลนั้น ๆ ออกไปพน้ระยะท่ีกาํหนด ซ่ึงเม่ือ
สอบสวนแลว้ไดค้วามว่าผูต้อ้งโทษออกจากบริเวณท่ีกาํหนดโดยตั้งใจก็จะถูกจบัตวักลบัเขา้เรือนจาํ
และอาจถูกเพิ่มโทษขอ้หาหลบหนีตวัอยา่งเช่นตามมาตรา 532:220(2)(520:030 escape) 

นอกจากน้ีกรณีค่าใชจ่้ายจากการใชว้ิธีการคุมขงัผูต้อ้งโทษไวใ้นท่ีอยู่อาศยันั้นอาจมีทั้ง
กรณีท่ีผูต้อ้งโทษตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมเอง หรืออาจไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ เลยก็ได้
และนอกจากน้ีศาลยงัอาจกาํหนดให้ตอ้งทาํงานบริการชุมชน,ตอ้งบริจาคเงินช่วยองคก์รสาธารณะ,       
ตอ้งทาํงานหารายไดเ้พื่อเล้ียงชีพหรือตอ้งเขา้รับการบาํบดัรักษา กฎหมายในบางรัฐของสหรัฐผูใ้ช้
การคุมขงัผูต้อ้งโทษไวใ้นท่ีอยู่อาศยัอาจตอ้งถูกคุมขงัไวใ้นท่ีอยู่อาศยันานกว่าโทษจาํคุกตามคาํ
พิพากษา แต่ในบางรัฐจะไดรั้บการคุมขงัไวใ้นท่ีอยูอ่าศยันอ้ยกวา่โทษตามคาํพิพากษา20 

การนําวิธีดังกล่าวมาใช้ประสบผลสําเร็จ ทาํให้แพร่ขยายไปใช้ในรัฐอ่ืน ๆ  ในปี 
ค.ศ.1989 มีการยอมรับใหน้าํเอาวิธีน้ีมาใชก้บัการปล่อยชัว่คราวระหวา่งพิจารณาดว้ย  

การคุมขงัผูต้อ้งโทษไวใ้นท่ีอยูอ่าศยั หรือ House Arrest จึงถือเป็นเง่ือนไขหนึ่งของการ
ปลอ่ยชัว่คราว ท่ีศาลอาจกาํหนดไวใ้นการอนุญาตใหป้ล่อยผูต้อ้งหาหรือจาํเลย  
  

 
 
 

                                                           
20 เบญ็จะ   เพง็ดิษฐ์.  “การคมุขงัผู้ ต้องโทษไว้ในท่ีอยูอ่าศยัโดยใช้เคร่ืองมืออิเลก็โทรนิก.”  

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2532. หน้า 27-28 
. 
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บทที ่4 
 

การปล่อยช่ัวคราวในกฎหมายไทย 
 

การศึกษาวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัประเด็นปัญหาและหนทางแกไ้ขในการประกนัตวัใน     
ชั้นศาล ซ่ึงหมายถึงการขอปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาในระหว่างฝากขงัของพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอยัการหรือขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้ ศาลอุทธรณ์หรือ         
ศาลฎีกาในประเทศไทย ซ่ึงในบทน้ีจะไดก้ล่าวถึงกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการ
ปล่อยชัว่คราวในชั้นศาลเท่านั้นดงัต่อไปน้ี  
 
4.1.กฎหมายและระเบียบปฏิบัต ิ

 
4.1.1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 1 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดบ้ญัญติัในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ
ทาง      วิธีพิจารณาความอาญาเก่ียวกบัการใชอ้าํนาจรัฐเพื่อนาํตวัผูก้ระทาํความผิดมาลงโทษ อนั
เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล โดยไดบ้ญัญติัหลกัประกนัสิทธิของประชาชนผูเ้สียหาย 
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยและพยานท่ีจะไดรั้บการจาํกดัสิทธิเท่าท่ีจาํเป็นและมีเหตุผลอนัสมควรจากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานและศาล ในการคน้หาความจริงและหาตวัผูก้ระทาํผดิอาญา 

ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไดรั้บการประกนัสิทธิท่ีจะไม่ถูกจบักุมโดยไม่มีเหตุอนัสมควรและ     จะตอ้งนาํ
ตวัมาสู่ศาลเพ่ือตรวจสอบความจาํเป็นในการควบคุมตวัภายใน 48 ชัว่โมง ไดรั้บสิทธิ           ท่ีจะแจง้ใหญ้าติทราบ
วา่ถูกจบั ไดรั้บสิทธิท่ีจะมีทนายความเขา้ฟังการสอบสวน สิทธิท่ีจะตรวจหรือคดัสาํเนา คาํให้การของตนในชั้น
สอบสวนเม่ือพนักงานอยัการยื่นฟ้องต่อศาลและสิทธิที่จะได้รับการปล่อยช่ัวคราว เม่ือถูกคุมขงัในระหว่าง
พิจารณา ฯ หลกัเกณฑก์ารปล่อยชัว่คราวกาํหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

(1)  บทบญัญติัในมาตรา 31 บญัญติัวา่ 
 “บุคคลยอ่มมีสิทธิเสรีภาพในชีวติและร่างกาย ……. 
การจบั คุมขงั ตรวจคน้ตวับุคคล หรือกระทาํการใดอนักระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตาม     วรรคหน่ึง 

จะกระทาํมิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย” 
การจบัเป็นการควบคุมความเคล่ือนไหวของบุคคลโดยเจา้พนกังานและทาํการยึดตวับุคคล   นั้น ๆ 

ไวอ้ยูใ่นความควบคุมดูแลของเจา้พนกังานและจะตอ้งมีขอ้กล่าวหาวา่ผูน้ั้นกระทาํความผิด2 และเป็นการควบคุม
ไวเ้พ่ือดาํเนินคดีต่อไปเท่านั้น3 การจบันั้นโดยหลกัแลว้ทาํไม่ไดเ้วน้แต่เน่ืองจากความจาํเป็นโดยอาศยัอาํนาจตาม

                                                           
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย.  
2 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 213/2508 
3 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 769/2512 
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บทบญัญติัแห่งกฎหมาย ซ่ึงหมายถึงบทบญัญติัตามมาตรา 237 หรือตามหมายหรือคาํสั่งของศาลตามท่ีบญัญติัไว้
ในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

(2)  บทบญัญติัมาตรา 237 บญัญติัวา่  
“ในคดีอาญา การจบัและคุมขงับุคคลใด จะกระทาํมิได ้เวน้แต่มีคาํสั่งหรือหมายของศาลหรือผูน้ั้นได้

กระทาํความผดิซ่ึงหนา้หรือมีเหตุจาํเป็นอยา่งอ่ืนใหจ้บัไดโ้ดยไม่มีหมายตามท่ีกฎหมายบญัญติั…….. 
หมายจบัหรือหมายขงับุคคลจะออกไดต่้อเม่ือ  
(1)   มีหลกัฐานตามสมควรวา่ผูน้ั้นน่าจะไดก้ระทาํความผดิทางอาญาร้ายแรงท่ีมีอตัราโทษ 

ตามท่ีกฎหมายบญัญติั หรือ  
(2) มีหลกัฐานตามสมควรวา่ผูน้ั้นน่าจะไดก้ระทาํความผดิทางอาญาและมีเหตุอนัควร       เช่ือวา่ผูน้ั้น

จะหลบหนีหรือจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐานหรือก่อเหตุอนัตรายประการอ่ืนดว้ย” 

การปล่อยชัว่คราวเป็นสิทธิประโยชน์ของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยซ่ึงหลกัใหญ่มาจากมาตรา 
31 ของรัฐธรรมนูญท่ีคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย จะตอ้งมี
เสรีภาพอยูจ่นกวา่จะถูกพิพากษาใหจ้าํคุก 

นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญฉบบัน้ียงัไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการพิจารณาคดีของศาลไวว้่าการ
พิจารณาคดีของศาลนั้นผูพ้ิพากษาจะตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีความผิด           
ซ่ึงในส่วนน้ีไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 33 

(3)  ตามบทบญัญติัมาตรา 33 บญัญติัวา่ 
“ในคดีอาญาตอ้งสนันิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีความผดิ  
ก่อนมีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงวา่บุคคลใดไดก้ระทาํความผดิ จะปฏิบติัต่อบุคคลนั้น

เสมือนเป็นผูก้ระทาํความผดิมิได”้ 
ในการศึกษาวิจยัน้ี หลกัประกนัสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีผูเ้ขียนมุ่งจะกล่าวถึงเป็นการเฉพาะคือ

สิทธิในการไดรั้บการปล่อยชัว่คราว ซ่ึงไดบ้ญัญติัไวใ้นมาตรา 239  
(4)  ตามบทบญัญติัมาตรา 239 บญัญติัวา่  
“คาํขอประกันผูต้ ้องหาหรือจาํเลยในคดีอาญาตอ้งได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและจะเรียก

หลกัประกนัจนเกินควรแก่กรณีมิได ้การไม่ให้ประกนัตอ้งอาศยัเหตุตามหลกัเกณฑ์ท่ีบญัญติัไว ้  โดยเฉพาะใน
กฎหมายและตอ้งแจง้เหตุผลใหผู้ต้อ้งหาหรือจาํเลยทราบโดยเร็ว 

สิทธิท่ีจะอุทธรณ์คดัคา้นการไม่ใหป้ระกนั ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

บุคคลผูถู้กควบคุม คุมขงั หรือจาํคุก ย่อมมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความเป็นการ
เฉพาะตวั และมีสิทธิไดรั้บการเยีย่มตามสมควร” 

การปล่อยชั่วคราวต้องคาํนึงถึงประโยชน์ของผูต้ ้องหาหรือจําเลยเป็นหลักเพราะ
ผูต้ ้องหาหรือจาํเลยเหล่านั้ นมีเสรีภาพเป็นสิทธิพื้นฐานท่ีกฎหมายยอมรับและบัญญัติเป็นข้อ
สันนิษฐานว่าเขา  เหล่านั้นยงับริสุทธ์ิอยูจ่นกว่าจะมีคาํพิพากษาดงันั้นผูต้อ้งหาและจาํเลยจะตอ้งมี
เสรีภาพอยู่จนกว่าจะถูกศาลพิพากษาให้จาํคุก การควบคุมตวัไวเ้ป็นการลดทอนศกัยภาพในการ
ต่อสู้คดีเพราะไม่อาจมีอิสระในการแสวงหาพยานหลกัฐานต่าง ๆ มายนืยนัความบริสุทธ์ิของตนได ้
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และการควบคุมตวัไว ้    ยงักระทบต่อสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเพราะอาจถูกสังคมตั้งขอ้
รังเกียจว่าเป็นผูต้อ้งคดี      เป็นคนข้ีคุก ผ่านคุกผ่านตารางมาแลว้ตอ้งสูญเสียสถานภาพทางสังคม 
และเศรษฐกิจ เสียเครดิต    ความเช่ือถือ ทาํใหสู้ญเสียหนา้ท่ีการงาน เสียโอกาสท่ีจะมีชีวิตอยูอ่ยา่ง
ปกติสุขในสงัคมแต่เม่ือ     คาํนึงถึงสังคมส่วนรวมท่ีจะตอ้งใหค้วามเคารพต่อกฎหมาย คนในสังคม
จะตอ้งไม่กระทาํความผดิ  เม่ือผูใ้ดกระทาํความผดิก็จะตอ้งถูกนาํตวัมาลงโทษ หากหนีไปหรือไม่
สามารถนาํตวัมาลงโทษไดก้็จะทาํให้กระบวนการยุติธรรมขาดความน่าเช่ือถือ สังคมเกิดความ
วุน่วายเพราะคนในสงัคมจะไม่เคารพกฎหมาย และการท่ีผูก้ระทาํความผดิหากถูกควบคุมตวัไวก้็จะ
ทาํให้ไม่สามารถไปยุ่งเหยิงกบัพยานหรือไปทาํลายหลกัฐานต่าง ๆ ได ้และไม่มีโอกาสไปกระทาํ
ความผิดหรือทาํร้ายผูใ้ดไดอี้ก การปล่อยชัว่คราวจึงตอ้งมีหลกัประกนัว่าจาํเลยจะมาร่วมในการ
พิจารณาคดี ไม่ไปยุ่งเหยิงกบัพยาน และหากศาลพิพากษาลงโทษจะตอ้งมีตวัจาํเลยมารับโทษอีก
ดว้ย 

 
4.1.2.  ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดบ้ญัญติัในเร่ืองการปล่อยชั่วคราวไวใ้น      หมวด 3 
มาตรา 106 ถึงมาตร 119 ทว ิ ซ่ึงจะไดพิ้จารณาตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

(1)  หลกัเกณฑ์การส่ังคาํร้อง 
ในการพิจารณาสั่งคาํร้องขอปล่อยชัว่คราวนั้นเจา้พนกังานหรือศาลจะยดึหลกัเกณฑ ์         ดงัต่อไปน้ี 

1.บทบญัญติัมาตรา 106 บญัญติัเก่ียวกบัผูมี้สิทธิร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราววา่  
“คาํร้องขอใหป้ล่อยผูต้อ้งหาหรือจาํเลยชัว่คราวโดย  ไม่ตอ้งมีประกนั หรือมีประกนั หรือ 

มีประกนัและหลกัประกนั ไม่วา่ผูน้ั้นตอ้งควบคุมหรือขงัตามหมายศาลยอ่มยืน่ไดโ้ดยผูต้อ้งหาหรือจาํเลยหรือผูมี้
ประโยชน์เก่ียวขอ้ง…..” 

ผู้มีสิทธิยื่นคําขอให้ปล่อยช่ัวคราว การขอปล่อยชัว่คราวนั้นผูมี้สิทธิยืน่คาํขอคือตวั             ผูต้อ้งหา
หรือจาํผู้ มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวคือผู้ ต้องหา จําเลย หรือผู้ มีประโยชน์เก่ียวข้องเช่นญาติพ่ีน้อง นายจ้าง 

ผู้บงัคบับญัชา ทนายความของผู้ ต้องหาหรือจําเลยเป็นต้น  4  
2. บทบญัญติัมาตรา 107 ท่ีเป็นหลกักาํหนดให้เจา้พนกังานหรือศาลตอ้งพิจารณาสั่งคาํร้องโดยเร็ว

บญัญติัวา่ 
“เม่ือไดรั้บคาํร้องให้ปล่อยชัว่คราว ให้เจา้พนักงานหรือศาลรีบสั่งโดยอาศยัหลกัเกณฑ์ใน     หก

มาตราต่อไปน้ี” 5 
หมายความวา่เม่ือไดรั้บคาํร้องขอเจา้พนกังานหรือศาลจะตอ้งสั่งคาํร้องขอนั้นโดยเร็วหรือให้รีบส่ง

สาํนวนไปใหศ้าลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพ่ือสั่งโดยเร็ว ดงัท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา 106(4) วา่ 

                                                           
4 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 106 
5 กาํหนดใหผู้มี้อาํนาจรีบสั่งโดยเร็วโดยอาศยัหลกัเกณฑต์ั้งแต่มาตรา 108 ถึง 113 
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“เม่ือศาลอ่านคาํพิพากษาศาลชั้นตน้หรือศาลอุทธรณ์แลว้ แมย้งัไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา หรือมี
การยืน่อุทธรณ์หรือฎีกาแลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งสาํนวนไปยงัศาลอุทธรณ์หรือฎีกาใหย้ืน่ต่อศาล     ชั้นตน้ท่ีชาํระคดีนั้น 

ในกรณีท่ีศาลชั้นตน้เห็นสมควรให้ปล่อยชัว่คราว ให้ศาลชั้นตน้สั่งอนุญาตมิฉะนั้นให้รีบส่งคาํร้อง
พร้อมสาํนวนไปใหศ้าลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพ่ือสั่ง แลว้แต่กรณี”  

3.มาตรา 108 บญัญติัเก่ียวกบัขอ้พิจารณาประกอบการสั่งคาํร้อง โดยบญัญติัไวว้า่ 
“ในการวนิิจฉยัคาํร้องใหป้ล่อยชัว่คราว ใหพึ้งพิจารณาขอ้เหล่าน้ีประกอบ 
(1)  ความหนกัเบาแห่งขอ้หา  
หมายถึงการพิจารณาว่าเป็นคดีมีโทษเล็กน้อยเช่นทําร้ายร่างกาย  ลักทรัพย์หรือโทษหนัก           

อุกฉกรรจ ์เช่นฆ่าคนตายโดยเจตนาไตร่ตรองไวก่้อน, ผลิตหรือจาํหน่ายยาเสพติด 
(2)  พยานหลกัฐานท่ีนาํสืบแลว้มีเพียงใด  
หมายถึงการพิจารณากรณีเช่นโจทกน์าํพยานสําคญั ๆ เขา้สืบไปแลว้หากปล่อยผูต้อ้งหาหรือจาํเลย

ไปกไ็ม่มีผลท่ีจะไปข่มขู่พยานไดอี้ก 
(3)  พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอยา่งไร  
ตวัอยา่งเช่นการกระทาํความผดิมีมูลเหตุจูงใจจากความโกรธแคน้อาฆาตมาดร้าย การกระทาํความผิด

มีการเตรียมแผนการณ์มาอยา่งดีหรือไม่ ลกัษณะของการกระทาํทารุณโหดร้ายสะเทือนขวญักรณีเช่นน้ีหากปล่อย
ตวัไปกอ็าจเกิดเหตุรุนแรงใด ๆ ข้ึนอีกได ้

(4)  เช่ือถือผูร้้องขอประกนัหรือหลกัประกนัไดเ้พียงใด  
ตวัอยา่งเช่นบุคคลนั้น ๆ มีตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน ฐานะทางสังคมอยา่งไรหรือ              หลกัประกนั

มีราคาและคุณค่าต่อผูต้อ้งหาหรือจาํเลยมากเพียงใด 
(5)  ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่  
ตวัอย่างเช่นเป็นชาวต่างชาติ, คดีมีอตัราโทษสูง, พยานหลกัฐานค่อนขา้งชัดเจนว่ากระทาํ      

ความผดิจริง หรือ เคยมีประวติัหนีประกนัมาแลว้หรือไม่ 
(6)  ภยัอนัตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการปล่อยชัว่คราว มีเพียงใดหรือไม่  
ตวัอยา่งเช่นหากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นเป็นคนมีนิสัยนกัเลงอนัธพาล เป็นผูมี้อิทธิพลก็อาจไปข่มขู่

พยาน ทาํลายหลกัฐานต่าง ๆ หรือสร้างพยานหลกัฐานเทจ็ข้ึนสู้คดี  
(7) ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยตอ้งขงัตามหมายศาล ถา้มีคาํคดัคา้นของพนกังาน         สอบสวน 

พนกังานอยัการหรือโจทกแ์ลว้แต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวนิิจฉยัได ้                                                 

(2)  ประเภทของการปล่อยช่ัวคราว 
การปลอ่ยชัว่คราวมี 3 ประเภท ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 และ

มาตรา 110 ดงัจะได้กลา่วตอ่ไปคือ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 บญัญติัวา่ 

“ในคดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอย่างสูงเกินสามปีข้ึนไป ผูท่ี้ถูกปล่อยชั่วคราวตอ้งมีประกันและจะมี
หลกัประกนัดว้ยหรือไม่กไ็ด ้ 

ในคดีอยา่งอ่ืนจะปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนัเลย หรือมีประกนัและหลกัประกนั         ดว้ยกไ็ด”้  
จากเนือ้ความดงักลา่วสามารถแบง่การปลอ่ยชัว่คราวได้เป็น 
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1. การปล่อยโดยไม่มีประกัน ซึ่งมีวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา          
มาตรา 111 ท่ีบญัญติัวา่ 

“เม่ือจะปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนัเลย ก่อนท่ีจะปล่อยตวัไป ให้ผู้ ต้องหาหรือจําเลยสาบานหรือ
ปฏิญาณตนวา่จะมาตามนดัหรือหมายเรียก” 

หมายถงึการปลอ่ยชัว่คราวโดยไมต้่องมีสญัญาประกนัให้ไว้ต่อเจ้าพนกังานหรือศาล กฎหมายไม่ได้
กาํหนดรูปแบบในส่วนหลกัฐานของการปล่อยชัว่คราวแบบน้ีไว ้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเพียงแต่สาบานหรือปฏิญาณ
ตนวา่จะมาตามนดัหรือตามหมายเรียกเท่านั้น  

ความหมายของการสาบานนั้นหมายความถึงการสบถโดยให้คาํปฏิญญา 6 เป็นการกล่าว         คาํ
ปฏิญาณโดยอา้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเป็นพยาน การกล่าวคาํปฏิญาณซ่ึงตามประเพณีเดิมจะตอ้งด่ืมนํ้ า       พระพุทธมนต ์
นํ้าเทพมนต ์หรือสุราผสมเลือดท่ีผูร่้วมสาบานกรีดใหห้ยดลงไปดว้ย 

ส่วนการปฏิญาณตนหมายความถึงการให้คาํมัน่สัญญา 7 โดยมากมกัเป็นไปตามแบบวิธี เป็นการ
กล่าวคาํปฏิญาณตนตามลทัธิศาสนาหรือจารีตประเพณีแห่งชาติของตน 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 110 กาํหนดไวว้า่เฉพาะในคดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุก     อยา่งสูงเกิน
สามปีข้ึนไปเท่านั้นท่ีผูท่ี้ถูกปล่อยชัว่คราวตอ้งมีประกนั แต่ในวรรคสองกลบับญัญติัให้ศาลสามารถสั่งให้เรียก
ประกนัหรือหลกัประกนัไดใ้นคดีอยา่งอ่ืนซ่ึงหมายความวา่แมค้ดีท่ีมีโทษจาํคุกอยา่งสูงไม่เกินสามปีศาลกส็ามารถ
ใหป้ล่อยชัว่คราวโดยตอ้งมีประกนัดว้ย และศาลกม็กัจะสั่งใหป้ล่อยชัว่คราวโดยตอ้งมีประกนัในทุกคดีนัน่เอง 

2. การปล่อยโดยมีประกนั ซ่ึงมีวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 112 
บญัญติัไวว้า่ 

“เม่ือจะปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนั หรือมีประกนัและหลกัประกนั ก่อนปล่อยไปใหผู้ป้ระกนัหรือผู ้
เป็นหลกัประกนัลงลายมือช่ือในสัญญาประกนันั้น 

ในสัญญาประกนันอกจากขอ้ความอยา่งอ่ืนอนัพึงมี ตอ้งมีขอ้ความดงัน้ีดว้ย 
(1) ผูถู้กปล่อยชัว่คราวหรือผูป้ระกนัแลว้แต่กรณี จะปฏิบติัตามนดัหรือหมายเรียกของ             เจา้

พนกังานหรือศาล ซ่ึงใหป้ล่อยชัว่คราว 
(2)  เม่ือผดิสัญญาจะใชเ้งินจาํนวนท่ีระบุไว”้ 
หมายถึงการปล่อยชั่วคราวโดยผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเองหรือบุคคลอ่ืนเขา้ทาํสัญญาประกนัต่อเจ้า

พนกังานหรือศาลวา่จะปฏิบติัตามนดัหรือหมายเรียก โดยจะมาหรือนาํตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลย    มาส่งตามวนัเวลา
นัด หากไม่สามารถส่งตวัไดจ้ะตอ้งเสียค่าปรับ หรือใชเ้งินตามจาํนวนในสัญญาท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 หมายถึงคดีท่ีมีโทษจาํคุก อยา่งสูงเกินสามปีทุกคดีการปล่อยชัว่คราว
ตอ้งมีประกนั  

3. การปล่อยโดยมีประกนัและหลักประกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

112 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้และ มาตรา 114 ท่ีบญัญติัเก่ียวกบัหลกัประกนัไวว้า่ 
“เม่ือจะปล่อยชัว่คราวโดยให้มีประกนัและหลกัประกนัดว้ย ก่อนปล่อยตวัไปให้ผูร้้องขอประกนั

จดัหาหลกัประกนัมาดงัตอ้งการ 

                                                           
6 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525  . หนา้ 813 . 
7 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 . หนา้ 494 . 
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หลกัประกนัมี 3 ชนิดคือ 
(1)  มีเงินสดมาวาง 
(2)  มีหลกัทรัพยอ่ื์นมาวาง 
(3)  มีบุคคลมาเป็นหลกัประกนัโดยแสดงหลกัทรัพย”์ 
หมายถึงการปล่อยชั่วคราวโดยมีสัญญาประกนัพร้อมกับนําหลกัประกันอย่างใด ๆ เช่น เงินสด 

หลกัทรัพยต่์าง ๆ มาวางเป็นประกนั หรือมีบุคคลมาเป็นหลกัประกนัโดยแสดงหลกัทรัพย ์ ศาลจะอนุญาตให้
ปล่อยชัว่คราวโดยกาํหนดจาํนวนเงินหากมีการผิดสัญญาประกนัท่ีจะบงัคบัเอาจาก      หลกัทรัพยห์รือบุคคลท่ีมา
เป็นหลกัประกนั 

ซ่ึงในทางปฏิบติัศาลมกัจะเรียกหลกัประกนัในทุกกรณีไม่วา่จะเป็นความผิดท่ีมีโทษเท่าใด      กต็าม
ถึงขนาดแมแ้ต่ในความผิดลหุโทษท่ีเป็นความผิดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ศาลก็ยงัใชดุ้ลพินิจเรียกประกนัและหลกัประกนั 
จุดประสงคก์็เพราะตอ้งการให้เป็นหลกัประกนัวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นจะไม่หลบหนี แต่จากขอ้เท็จจริงท่ี
ปรากฏในบางคดีแมจ้ะมีการเรียกหลกัประกนัสูงก็ยงัมีการหลบหนี        ซ่ึงการเรียกหลกัประกนัดงักล่าวนั้นได้
เคยถูกโตแ้ยง้ว่าเป็นการขดัต่อบทบญัญติัแห่งรรัรฐธรรมนูญ     ท่ีกาํหนดห้ามเรียกหลกัประกนัเกินควรแก่กรณี 
แต่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าไม่เป็นการกระทาํท่ีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 8 

(3)  ประเภทของหลกัประกนั 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 114 มีอยู ่3 ชนิดคือ 
1. เงินสด 
2. หลกัทรัพยต่์าง ๆ เช่นท่ีดิน, พนัธบตัรรัฐบาล, สลากออมสิน,ใบรับเงินฝากประจาํ

ของ 
ธนาคาร    เช็คท่ีธนาคารเป็นผูส้ัง่จ่ายหรือรับรองเป็นหลกัประกนั หรือหลกัทรัพยมี์ค่าอ่ืน ๆ  

3.  บุคคลเป็นหลกัประกนัโดยแสดงหลกัทรัพย ์
ในการเรียกหลักประกันท่ีเป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ ศาลจะเรียกได้แต่จํานวนท่ี              

พอสมควรเท่านั้น ทั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั มาตรา 239 ก็ไดบ้ญัญติัไวช้ดัเจนว่าคาํ
ขอประกนันั้นจะเรียกหลกัประกนัจนเกินควรแก่กรณีมิได ้การเรียกหลกัประกนัหรือหลกัทรัพย ์                  
สูงเกินไปเป็นการขดัต่อหลกัการปล่อยชัว่คราว เพราะผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นอาจไม่สามารถ
หา หลกัประกนัดงักล่าวมาได ้ 

แต่ปัญหาท่ีว่าหลกัทรัพยเ์ท่าใดจึงจะถือว่าพอสมควรนั้นไม่มีกาํหนดตายตวัแน่นอน 
เป็นดุลพินิจของศาลท่ีจะพิจารณากาํหนดแต่ละกรณีไปให้พอดีท่ีจะทาํให้จาํเลยไม่หลบหนีและมา
ศาล ตามกาํหนดนดัโดยคาํนึงถึงตาํแหน่งหนา้ท่ี อาชีพการงาน ฐานะ หรือช่ือเสียงของผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลย 9 ดงันั้นจาํเลยแต่ละคนจึงอาจไดรั้บการพิจารณากาํหนดจาํนวนหลกัประกนัแตกต่างกนัไป  

                                                           
8 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 1047/2512 
9  คาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว พ.ศ.2531 ขอ้ 7 
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นอกจากน้ีในทางปฏิบติัท่ีศาลมกัจะเรียกประกนัและหลกัประกนัในกรณีความผิดลหุโทษท่ีเป็น
ความผิดเลก็ ๆ นอ้ย ๆ หรือในความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ในส่วนน้ีเม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม พ.ศ.2544 ประธาน
ศาลฎีกาไดอ้อกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าดว้ยการปล่อยชัว่คราวในคดีความผิดลหุโทษและ
ความผดิท่ีมีโทษปรับสถานเดียว พ.ศ.2544 โดยกาํหนดใหค้ดีความผิด     ลหุโทษหรือความผิดท่ีมีโทษปรับสถาน
เดียวไม่เกิน 20,000 บาท ให้ปล่อยชัว่คราวโดยไม่ตอ้งมีประกนัเลย แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นจะตอ้งให้มีประกนัและ
หลกัประกนัดว้ย กใ็หก้าํหนดประกนัหรือหลกัประกนัเพียงไม่เกินอตัราโทษปรับขั้นสูงสาํหรับความผิดนั้น ในคดี
ท่ีมีโทษปรับสถานเดียวเกิน 20,000 บาท หากจาํเป็นจะตอ้งใหมี้ประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว จะ
กาํหนดประกนัหรือหลกัประกนัเพียงหน่ึงในสามหรือก่ึงหน่ึงของอตัราโทษปรับขั้นสูง หรือจะกาํหนดใหเ้ท่ากบั
อตัราโทษปรับขั้นสูงสาํหรับความผดินั้นกไ็ด ้10  

ในส่วนกรณีการปล่อยชัว่คราวโดยใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนันั้น แมต้าม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 ประกอบ มาตรา 114 วรรคสอง ไดก้าํหนด     
หลกัเกณฑใ์หใ้ชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัได ้แต่ในทางปฏิบติัเจา้พนกังานหรือศาลมกัไม่
อนุญาตใหใ้ชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัอนัเน่ืองจากปัญญาท่ีไม่เช่ือถือในตวับุคคลนั้นและ
ปัญหาในการบงัคบัคดีเม่ือนายประกนัผดิสัญญาประกนั ซ่ึงต่อมาในปี พ.ศ.2531 ประธานศาลฎีกา
ได้มีคาํแนะนําให้ผูพ้ิพากษารับพิจารณาหลักประกันประเภทน้ีโดยให้พิจารณาจากหลักฐาน 
ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน อาชีพ ฐานะหรือช่ือเสียงเป็นท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นสาํคญั ซ่ึงต่อมาไดว้างระเบียบ
ราชการ  ฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 พ.ศ. 2536 เก่ียวกบัการใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการ
ปล่อยชัว่คราว ซ่ึงเป็นการขยายโอกาสใหผู้ท่ี้ไม่มีหลกัทรัพยส์ามารถไดรั้บอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว
เพิ่มข้ึนโดย        ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะประกนัตวัเองหรือมีบุคคลอ่ืนผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้งเป็น
หลกัประกนัโดยแสดงหลกัทรัพยก์็ไดแ้ละไม่ตอ้งมีเงินสดหรือหลกัทรัพยอ่ื์นมาวางศาล โดยบุคคล
นั้นตอ้งเป็นผูมี้ฐานะดี ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือได ้ตวัอยา่งเช่น  

ขา้ราชการพลเรือนระดบั 3-5 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใช ้       
ตนเองเป็นหลกัประกนัไดไ้ม่เกินวงเงินหกหม่ืนบาท 

ขา้ราชการระดบั 6-8 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่าข้ึนไปทาํสญัญาประกนัหรือใชต้นเอง
เป็นหลกัประกนัไดไ้ม่เกินวงเงินสองแสนบาท 

ขา้ราชการระดบั 9-10 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่าข้ึนไปทาํสัญญาประกนัหรือใช้
ตนเองเป็นหลกัประกนัไดไ้ม่เกินวงเงินหา้แสนบาท 

ขา้ราชการระดบั 11 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่าข้ึนไปทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเอง
เป็นหลกัประกนัไดไ้ม่เกินวงเงินแปดแสนบาท 

                                                           
10 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม วา่ดว้ยการปล่อยชัว่คราวในคดีความผดิลหุโทษ และ     

ความผดิท่ีมีโทษปรับสถานเดียว พ.ศ.2544 

DPU



สมาชิกรัฐสภา ขา้ราชการการเมือง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเมืองพทัยา สมาชิกสภาเขต ฯลฯ ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัได้
ตั้ งแต่วงเงินไม่เกินวงเงินไม่เกินสองแสนบาทถึงไม่เกิน หน่ึงล้านบาท หรือในวงเงินท่ีศาล
เห็นสมควร           เป็นกรณีๆไป 11 

ในกรณีบุคคลเป็นประกันตามวงเงินแล้วไม่เพียงพอก็สามารถนําบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีระบุไวห้รือ   
หลกัทรัพยอ่ื์นมาเป็นหลกัประกนัเพ่ิมเติมได ้

ลกัษณะของสัญญาประกนันั้นจะตอ้งมีขอ้ความอนัพึงมีหมายถึงขอ้ความท่ีจาํตอ้งมีเพ่ือใหค้รบถว้น
เป็นสัญญาและมีขอ้ความว่าผูถู้กปล่อยจะปฏิบติัตามนดัซ่ึงไดก้าํหนดกนัไวแ้ลว้หรือกาํหนดตามหมายเรียกของ
ศาลท่ีจะเรียกกนัในภายหลงักไ็ดแ้ละหากมีการผิดสัญญาผูล้งช่ือในสัญญาตอ้ง      รับผิดตามขอ้ความในสัญญาวา่
จะใชเ้งินตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้12 จาํนวนเงินซ่ึงกาํหนดไวน้ี้หากกาํหนดไวสู้งเกินไปศาลอาจมีดุลยพินิจลด
จาํนวนลงไดแ้ละอาจมีการเปล่ียนแปลงสัญญาประกนันั้นไดห้ากมีการผดิหลงหรือมีรายละเอียดเปล่ียนแปลงไป  

(4 )  การยืน่คาํร้องขอให้ปล่อยช่ัวคราว 
1.  คาํร้องขอจะยืน่ทีใ่ด การยืน่คาํร้องในชั้นศาลนั้นสามารถยืน่ไดด้งัน้ี 
1. เม่ือผูถ้กูกล่าวหาวา่กระทาํความผดินั้นยงัมิไดถู้กฟ้องต่อศาลเพียงแต่ตอ้งขงัตาม              หมายศาล

ใหย้ืน่ต่อศาลนั้น ๆ 13 
2.  เม่ือผูถ้กูกล่าวหานั้น ๆ ถกูฟ้องต่อศาลแลว้ใหย้ืน่ต่อศาลท่ีพิจารณาคดีนั้น 14 
3. เม่ือศาลชั้นตน้หรือศาลอุทธรณ์มีคาํพิพากษาคดีแลว้แต่ยงัไม่มีการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือยื่น

แลว้แต่ยงัไม่มีการส่งสํานวนไปยงัศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแลว้แต่กรณี ให้ยื่นต่อศาลชั้นตน้ท่ีพิจารณาคดีนั้น 
โดยหากศาลชั้นตน้เห็นสมควรอนุญาตก็สามารถมีคาํสั่งไปได ้หรือจะส่งสาํนวน      ไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาล
ฎีกาพิจารณาสั่งกไ็ด ้15 

4.กรณีมีการส่งสาํนวนไปยงัศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาตามขอ้ 3. แลว้การยืน่คาํร้องขอปล่อยชัว่คราว
จะยื่นต่อศาลชั้นตน้ท่ีพิจารณาคดีนั้นหรือยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ไดแ้ต่อาํนาจ       ในการสั่งคาํร้องนั้น
เป็นอาํนาจของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแลว้แต่กรณี 16 

2. การอุทธรณ์คําส่ังไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวในกรณีท่ีศาลสั่งไม่อนุญาตใหป้ล่อย        ชัว่คราวผู ้
ร้องขอมีสิทธิอุทธรณ์คาํสั่งนั้นได ้ซ่ึงหากศาลอุทธรณ์สั่งยืนตามคือไม่อนุญาตให้ปล่อย        ชัว่คราวตามศาล
ชั้นตน้คาํสั่งนั้นเป็นท่ีสุด แต่ผูย้ืน่คาํร้องนั้นกย็งัสามารถยืน่คาํร้องใหป้ล่อยชัว่คราวใหม่ได ้17 โดยหากผูต้อ้งหาถูก
ขงัตามหมายศาลและยงัมิไดถู้กฟ้องคดีต่อศาลหรือ ถูกฟ้องต่อศาล      ชั้นตน้แลว้หรือไดมี้คาํพิพากษาแลว้ เม่ือผู ้

                                                           
11 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 เร่ืองการใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อย    

ชัว่คราว 
12 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 112 วรรคสอง 
13 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 106 (2) 
14 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 106(3) 
15 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 106(4) 
16 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 106(5) 
17 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ทวิ 
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ร้องยื่นคาํร้องขอปล่อยชัว่คราวต่อศาลชั้นตน้และศาลชั้นตน้             ไม่อนุญาต ผูร้้องมีสิทธิยืน่อุทธรณ์คาํสั่งศาล
ชั้นตน้ต่อศาลอุทธรณ์ เพ่ือขอให้สั่งอนุญาตได ้แต่ถา้ศาลอุทธรณ์สั่งยืนตามคือไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว คาํสั่ง
นั้นเป็นท่ีสุด หรือกรณีท่ียื่นอุทธรณ์แลว้ศาลอุทธรณ์มีคาํสั่งไม่อนุญาต ผูร้้องก็อุทธรณ์คาํสั่งไม่อนุญาตของศาล
อุทธรณ์ไปยงัศาลฎีกาเพ่ือขอให้สั่งอนุญาตได ้กรณีน้ีถา้ศาลฎีกาสั่งยืนตามคือไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวคาํสั่ง
นั้นกเ็ป็นท่ีสุดเช่นกนัสิทธิในการอุทธรณ์คาํสั่งน้ีเป็นสิทธิเฉพาะของฝ่ายผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเท่านั้น 18 

3.  อํานาจจับของนายประกัน เม่ือผูต้อ้งหาหรือจาํเลยหลบหนีหรือจะหลบหนี ผูท้าํสัญญาประกนั
หรือบุคคลท่ีเป็นประกนัอาจขอให้พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจจบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้น แต่ถา้ไม่สามารถ
ขอความช่วยเหลือในการจบัได ้กส็ามารถจบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นไดเ้อง 19 แลว้           ส่งตวัไปยงัพนกังานฝ่าย
ปกครองหรือตาํรวจท่ีใกลท่ี้สุดและพนกังานดงักล่าวจะทาํการส่งตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไปยงัเจา้พนกังานหรือศาล
ท่ีสั่งปล่อยชัว่คราว โดยคิดค่าพาหนะจากผูท้าํสัญญาประกนันั้น เป็นเร่ืองการช่วยเหลือตวัเองของนายประกนัโดย
ไม่จาํตอ้งขอใหศ้าลออกหมายจบัหรือหมายคน้ เพ่ือใหเ้จา้พนกังานตาํรวจจบัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้น 20 

4. ความระงับส้ินไปของสัญญาประกัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้มี              
บทบญัญติัวา่สัญญาประกนัจะมีผลใชไ้ดถึ้งเม่ือใด การบงัคบัตามสัญญาจึงข้ึนอยูก่บัขอ้ความในสัญญานั้น ปกติ
สัญญาประกนัท่ีทาํต่อศาลจะมีผลผกูพนัตลอดไปจนกว่าศาลจะมีคาํพิพากษา ซ่ึงโดยปกติในสัญญาประกนัจะมี
ขอ้ความวา่ “ขา้พเจา้นายประกนัสัญญาวา่จะรับประกนัตวัจาํเลยเพื่อให้ศาลปล่อยชัว่คราวจนกวา่ขา้พเจา้จะไดน้าํ
จาํเลยมามอบต่อศาล และศาลสั่งใหถ้อนประกนัหรือปล่อยตวั        จาํเลยไป ”  

สัญญาประกนัน้ีเป็นหลกัฐานการปล่อยชัว่คราวตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่ใช่สัญญา
ทางแพ่ง เป็นสัญญาท่ีผกูพนัเฉพาะตวัผูป้ระกนัเท่านั้น หากผูป้ระกนัเสียชีวิตลงโดยยงัไม่มีการผิดสัญญาประกนั 
สัญญานั้นก็เป็นอนัระงบัไป 21 สัญญาประกนัไม่ใช่สัญญาคํ้าประกนั จะบงัคบัตามสัญญาคํ้าประกนัไม่ได ้เป็น
สัญญาท่ีมีลกัษณะประกนัความเสียหาย เช่นสัญญาจะใหเ้บ้ียปรับเม่ือมีการกระทาํหรืองดเวน้การกระทาํใด ๆ ตาม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 383 วรรคทา้ย 22และผลของสัญญาประกนัในชั้นศาลนั้นมีอยูจ่นกว่า
ความจาํเป็นหรือจุดมุ่งหมายในการท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะตอ้งปรากฏตวัต่อศาล และการบงัคบัโทษหมดส้ินไป 
23 ซ่ึงเม่ือคดีถึงท่ีสุดไม่ว่าจะโดยการพิพากษายกฟ้อง จาํหน่ายคดีดว้ยเหตุใด ๆ หรือมีคาํพิพากษาให้ลงโทษ
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นหรือความรับผิดตามสัญญาประกนัหมดไปดว้ยเหตุอ่ืน ๆ เช่นนายประกนัตายฯ ตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา   มาตรา 118 กใ็หคื้นหลกัประกนัแก่เจา้ของไป 24 

5. ผลเมื่อมีการผิดสัญญาประกัน กรณีจะมีการบงัคบัตามสัญญาประกนัในชั้นศาลไดน้ั้นจะตอ้งมี
การผิดสัญญาประกนัคือการท่ีผูท้าํสัญญาประกนัไม่สามารถส่งตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยต่อศาลไดต้ามกาํหนดนดั

                                                           
18 กศุล บุญยนื.  แหล่งเดิม. หนา้ 135. 
19 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 117  
20 คาํสั่งคาํร้องท่ี 649/2518 
21 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 441/2511  
22 กศุล บุญยนื.  แหล่งเดิม. หนา้ 130-131 . 
23 คณิต ณ นคร.  “ปลอ่ยชัว่คราว.”  วารสารอัยการ. 19,220.  มิถนุายน 2539. หน้า 55. 
24 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 904/2513 
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และความรับผิดตามสัญญาประกนัยงัมีอยู่ซ่ึงหมายถึงจุดมุ่งหมายในการควบคุมตวัระหว่างคดียงัมีอยู่หรือไม่
ในขณะบงัคบัตามสัญญาประกนั  

ศาลมีอาํนาจบงัคบัผูข้อประกนัตามสัญญาประกนัไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งฟ้องเป็นคดี           ทางแพ่งอีก 
1 อาํนาจสั่งของศาลนั้นจะสั่งบงัคบัตามสัญญาหรือสั่งตามท่ีเห็นสมควรกไ็ด ้และ                การบงัคบันั้นกโ็ดยการ
แจง้คาํสั่งปรับเป็นคาํบงัคบัใหน้ายประกนัทราบ หากนายประกนัไม่ปฏิบติัคือ      ไม่ชาํระค่าปรับภายในระยะเวลา
ท่ีกาํหนด ศาลก็จะแจง้ไปยงัพนกังานอยัการให้ดาํเนินการบงัคบัคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 119 ประกอบพระราชบญัญติัพนกังานอยัการ พ.ศ.2498 มาตรา 4 , 11 (8) และสั่งใหน้ายประกนัมาเพ่ือ
สอบถามและนาํยดึทรัพยไ์ด ้2 เพราะเม่ือมีการผิดสัญญาประกนัผูล้งช่ือในสัญญาตอ้งรับผิดตามขอ้ความในสัญญา
โดยตอ้งใช้เงินตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวแ้ต่เม่ือศาลมีคาํสั่งอย่างใด ๆ แลว้ผูถู้กบังคบัตามสัญญาประกันหรือ
พนกังานอยัการกส็ามารถอุทธรณ์ คาํสั่งดงักล่าวได้27 

ส่วนการประกันในชั้นเจ้าพนักงานตาํรวจหรือพนักงานอัยการนั้นต่างออกไปเพราะ         เจ้า
พนกังานตาํรวจหรือพนกังานอยัการจะตอ้งฟ้องเป็นคดีแพง่เพ่ือเพ่ือบงัคบัตามสัญญา 28 

จาํนวนเงินซ่ึงกาํหนดไวน้ี้ศาลอาจมีดุลยพินิจลดจาํนวนลงได ้ตวัอยา่งเช่นกรณีนายประกนัสามารถ
นาํตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีหลบหนีกลบัมาส่งต่อศาลได ้29 

6. การปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจําเลยชาวต่างประเทศ30 กรณีผูต้อ้งหาหรือจาํเลย                  เป็น
ชาวต่างประเทศผูมี้อาํนาจสั่งปล่อยชั่วคราวจะใช้หลกัการคาํนึงถึงการคุม้ครองสิทธิของบุคคลเป็นหลกั แต่
เน่ืองจากปัญหาท่ีหากมีการหลบหนีประกนัโดยผูต้อ้งหาหรือจาํเลยชาวต่างชาติเหล่านั้นไม่มาปรากฏตวัต่อศาล
ตามกาํหนดนัด ซ่ึงจากสถิติการหลบหนีของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีเป็นชาว     ต่างชาตินั้นสูงกว่าผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยท่ีเป็นคนไทยอยา่งมากตวัอยา่งเช่นในระหวา่งวนัท่ี 2 มกราคม 2538 ถึง 23 สิงหาคม 2539 ผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยท่ีเป็นชาวต่างชาติหลบหนีหลงัไดรั้บการปล่อยชัว่คราวถึงร้อยละ 46 ในขณะท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีเป็นคน
ไทยหลบหนีเพียงร้อยละ 9 เท่านั้น  

ทาํใหผู้พิ้พากษาผูพิ้จารณาสั่งไดเ้พ่ิมมาตรการท่ีจะทาํใหผู้ต้อ้งหาหรือจาํเลยชาวต่างชาติ       เหล่านั้น
ยอมมาปรากฏตวัต่อศาลคือ31 

1. การกาํหนดจาํนวนหลกัประกนัให้มีมูลค่าสูงกว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีเป็นคนไทย โดยกาํหนด
ตามแต่ดุลพินิจของผูพิ้จารณาสั่งโดยถือเอาอตัราเส่ียงทาํนองเดียวกบัการคาํนวณความเส่ียงทางประกนัภยั และ
ฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ซ่ึงทาํให้เกิดปัญหากรณีกงศุลบางประเทศเห็นว่าอตัราหลกัประกนันั้นไม่

                                                           
1 ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 119 
2 คาํพิพากษาฎีกาท่ี 612/2516 
27 ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  มาตรา  119 
28 คาํพิพากษาฎีกาท่ี  1251/2498 
29 คาํพิพากษาฎีกาท่ี  1400/2530 
30 วิศิษฎ์  วิศิษฎ์สรอรรถ.  “การปลอ่ยชัว่คราวผู้ ต้องหาหรือจําเลยชาวตา่งชาติ:ปัญหาและ

มาตราการ” ดุลพาห.  43,4.  ตลุาคม-ธนัวาคม  2539. หน้า 64 . 
31  แหล่งเดิม. หนา้ 65-67 
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เป็นธรรมและไม่เป็นไปในทางเดียวกนัเพราะไม่มีหลกัเกณทพ้ื์นฐานในการคาํนวณวา่ถือหลกักนัอยา่งไรและบาง
ประเทศกมี็ฐานะทางเศรษฐกิจแยก่วา่ประเทศไทยอีกดว้ย 

2. การห้ามเดินทางออกจากประเทศไทยหรือกาํหนดเง่ือนไขท่ีจาํเป็นต่าง ๆ  โดยมกักาํหนดลงใน
สัญญาเป็นเง่ือนไขเพิ่มเติมจากการเรียกหลกัประกนั แลว้ประสานความตกลงกบั             หน่วยราชการและ
สถานทูตต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการเดินทางออกจากประเทศโดยฝ่าฝืนสัญญาประกนั แต่ก็ยงัเกิดปัญหาในการปล่อย
ชัว่คราวข้ึนเน่ืองจากการหลบหนีออกจากประเทศไทยโดยอาศยัสภาพพรมแดนท่ียากต่อการควบคุมและบาง
ประเทศก็ยงัไม่มีความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัไทยและปัญหาจากระบบการดาํเนินคดีท่ีล่าช้าของไทยย่อมก่อ
ปัญหาในการท่ีจะบงัคบัให้ชาวต่างชาติตอ้งอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานานตราบเท่าท่ีกระบวนพิจารณาท่ียืดเยื้อ
ของไทยยงัดาํเนินอยูโ่ดยเขาเหล่านั้นไม่มีงานทาํ ไม่มีรายได ้หรืออาจมีภาระหนา้ท่ีท่ีจะตอ้กลบัไปรับผิดชอบยงั
ประเทศของตน 

 
 4.1.3.  ระเบียบปฏิบัตขิองศาล  พนักงานอยัการและข้าราชการตาํรวจ 32 

1. ระเบียบปฏิบัตขิองศาล 
สืบเน่ืองจากในการปฏิบติัราชการของผูพิ้พากษาทัว่ราชอาณาจกัรท่ีมกัจะถูกร้องเรียนกล่าวโทษ

เก่ียวกบัการสั่งคาํร้องขอปล่อยชัว่คราวเช่นใชดุ้ลพินิจไปในทางไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว           เรียกประกนั
สูงเกินควร การสั่งคาํร้องไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั เจา้หนา้ท่ีศาลไม่อาํนวย                ความสะดวกเท่าท่ีควร 
หรือเรียกเอาผลประโยชน์ตอบแทนโดยมิชอบในการเสนอคาํร้องหรือทาํการเป็นนายประกนัอาชีพเสียเอง ในปี 
2523 ประธานศาลฎีกาไดใ้ชอ้าํนาจตามบทบญัญติัแห่ง                  พระธรรมนูญศาลยติุธรรม มาตรา 1 ท่ีไดแ้กไ้ข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติม                พระธรรมนูญศาลยติุธรรม พุทธศกัราช 2482 มาตรา 3 โดย
อนุมติัของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรมออกคาํแนะนาํสาํหรับให้ผูพิ้พากษาใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณา
ทาํคาํสั่งเก่ียวกบั                 การปล่อยชัว่คราว 

ต่อมาในปี 2531 ไดมี้คาํสั่งเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวเพ่ิมเติมเพ่ือใหก้ารปฏิบติัในเร่ืองปล่อยชัว่คราว
ตามคาํแนะนาํท่ีไดใ้หไ้วเ้ดิมมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเป็นธรรมเหมาะสมกบัสภาพการณ์  

ปี 2536 ประธานศาลฎีกาไดว้างระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 เร่ืองการใชบุ้คคลเป็นประกนั
หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวเพ่ือให้การใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันตามกฎหมายและ
คาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวบรรลุผลในทางปฏิบติั เป็นการขยายโอกาสให้ผูท่ี้ไม่มี
หลกัทรัพยส์ามารถไดรั้บการปล่อยชัว่คราวเพิ่มข้ึน และไดอ้อก           คาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการ
ปล่อยชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2537 เพ่ือแกปั้ญหา            ขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติัเก่ียวกบัการรับบุคคลเป็น
หลกัประกนัโดยแสดงหลกัทรัพยต์ามระเบียบ        ราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 และออกคาํแนะนาํของประธาน
ศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวในชั้นฎีกาทางโทรสาร พ.ศ.2537 เพ่ือแกปั้ญหาความล่าชา้ของการปฏิบติังาน
ในการสั่งคาํร้องขอปล่อยชัว่คราวในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา  

ปี 2542 ประธานศาลฎีกาไดอ้อกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 10 เร่ืองการใชบุ้คคลเป็น
ประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวและออกคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว 

                                                           
32 โปรดดูภาคผนวก ก  

DPU



(ฉบบัท่ี 3) กาํหนดให้ทนายความสามารถเขา้ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัในการปล่อย
ชัว่คราวได ้

ปี พ.ศ.2544 ประธานศาลฎีกาไดอ้อกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรมเพื่อเพ่ิมเติมระเบียบ
ราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 และคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกา เก่ีบวกบัการกาํหนดใหค้ดีความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวไม่เกิน 20,000  บาท ไดรั้บการปล่อยชัว่คราวโดยไม่ตอ้งมีประกนัเลยซ่ึงจะได้
กล่าวถึงระเบียบต่าง ๆ เหล่านั้นดงัต่อไปน้ี 

 (1)  คาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกีย่วกบัการปล่อยช่ัวคราว พ.ศ.2523 
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2523 ประธานศาลฎีกาไดอ้อกคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาข้ึนเพ่ือให้ผู ้

พิพากษาทัว่ประเทศถือปฏิบติัเน่ืองจากผูพิ้พากษาทัว่ราชอาณาจกัรมกัจะถูกร้องเรียนเก่ียวกบัการสั่งคาํร้องขอ
ปล่อยชัว่คราววา่ใชดุ้ลพินิจไปในทางไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว บางกรณีเรียกประกนัสูงเกินควร การสั่งคาํร้อง
ไม่เป็นไปในแนวทาง เดียวกนั เจา้หนา้ท่ีศาลไม่อาํนวยความสะดวกเท่าท่ีควร หรือเรียกเอาผลประโยชน์ตอบแทน
โดยมิชอบในการเสนอคาํร้องหรือทาํการเป็น             นายประกนัอาชีพเสียเอง แมบ้างส่วนอาจจะเกิดจากความ
เขา้ใจผิดของผูร้้องเรียน แต่เพ่ือเป็นการ    ป้องกนัความเส่ือมศรัทธาในสถาบนัศาลยติุธรรม เพ่ือเป็นการอาํนวย
ความสะดวกและเป็นธรรมและเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประธานศาลฎีกาจึงไดอ้อกคาํแนะนาํ
เก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวข้ึนเพ่ือให้ผูพิ้พากษาทัว่ราชอาณาจกัรถือเป็นหลกัปฏิบติั 33 จุดประสงค์เพ่ือให้การ
ปล่อย       ชัว่คราวตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 ถึงมาตรา 119 เป็นไป
โดยเรียบร้อยและเป็นระเบียบเดียวกัน ประธานศาลฎีกาได้ใช้อาํนาจตามบทบัญญัติแห่งพระธรรมนูญศาล
ยติุธรรม มาตรา 1 ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยติุธรรม พุทธศกัราช 
2482 มาตรา 3 ซ่ึงให้อาํนาจประธานศาลฎีกาโดยอนุมติัของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง     ยติุธรรม วางระเบียบ
ราชการฝ่ายตุลาการและออกคาํแนะนาํสาํหรับใหผู้พิ้พากษาใชเ้ป็นแนวทาง           ในการพิจารณาทาํคาํสั่ง
เก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวไวส้รุปไดด้งัต่อไปน้ีคือ 

1. การอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยทุกคนได้รับการปล่อยช่ัวคราวเป็นหลกัเวน้แต่จะมีเหตุจาํเป็นท่ี
จะตอ้งควบคุมหรือขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นไว ้

2.  อาํนวยความสะดวกในการร้องขอใหม้ากท่ีสุด ,ใหพ้จิารณาและมคีาํส่ังโดยเร็ว 
3. การส่ังคําร้องให้ส่ังไปในแนวทางเดียวกนั การเปล่ียนแปลงคาํสั่งตอ้งมีเหตุผลใหม่              ท่ีเป็น

พิเศษ 
4.  คาํส่ังไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวต้องแสดงเหตุผลโดยชัดแจ้ง 
5. การพิจารณาคาํร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวในชั้นพิจารณา หากปรากฏวา่จาํเลยเคยไดรั้บอนุญาตให้

ปล่อยชัว่คราวในชั้นสอบสวนและมิไดป้ฏิบติัผิดเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวให้พิจารณาประกอบดว้ย,ผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยท่ีเป็นเดก็หรือเยาวชนหรือเป็นผูท่ี้เช่ือถือไดว้า่จะไม่หลบหนีและจะมาศาลตามกาํหนด เช่น มีตาํแหน่ง
หน้าท่ี อาชีพการงาน ฐานะ หรือช่ือเสียงเป็นท่ีเช่ือถือก็ให้นาํมาประกอบการพิจารณาสั่งคาํร้องขอให้ปล่อย
ชัว่คราวดว้ย 

                                                           
33 หนงัสือกระทรวงยติุธรรมท่ี น.ว.61/2523 ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2523 เร่ืองการปล่อยชัว่คราว 
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6. ควรเรียกหลกัประกนัแต่พอสมควรโดยคาํนึงถึงตาํแหน่งหนา้ท่ี อาชีพการงาน ฐานะ หรือช่ือเสียง
ของผูต้อ้งหา จาํเลย หรือผูเ้ป็นหลกัประกนัตลอดจนความหนกัเบาแห่งขอ้หา ความ         ร้ายแรงแห่งการกระทาํ 
และผลแห่งการกระทาํท่ีถกูกล่าวหาหรือถกูฟ้อง 

7. การรับหลักทรัพย์เป็นประกันไม่จํากดัเฉพาะแต่ที่ดินหลกัทรัพยมี์ค่าอยา่งอ่ืน เช่น อาคารส่ิงปลูก
สร้าง พนัธบตัร สลากออมสิน ตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารเป็นผูจ่้ายและผูจ่้ายไดรั้บรอง     ตลอดไปแลว้ ตัว๋สัญญาใช้
เงินท่ีธนาคารเป็นผูอ้อกตัว๋ เช็คท่ีธนาคารเป็นผูส้ั่งจ่ายหรือรับรอง หนงัสือรับรองของธนาคารท่ีรับรองวา่จะชาํระ
เบ้ียปรับแทนในกรณีผิดสัญญาประกนัให้ใชเ้ป็นหลกัประกนัได ้ ให้รับบุคคลเป็นประกันโดยแสดงหลกัทรัพย์ได้
34 

หลงัจากมีคาํแนะนาํฉบบัน้ีแลว้ทาํให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทัว่ราชอาณาจกัรไดรั้บอนุญาตให้ปล่อย
ชัว่คราวเพ่ิมข้ึนเพราะผูพิ้พากษาจะให้ปล่อยชัว่คราวเป็นหลกัและรับหลกัทรัพยอ์ย่างอ่ืน      นอกจากท่ีดินเป็น
หลกัประกนัทาํให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยสามารถหาหลกัทรัพยอ่ื์น ๆ มาเป็น            หลกัประกนัไดก้วา้งข้ึน แต่การ
ปล่อยชัว่คราวนั้นผูพิ้พากษาส่วนใหญ่กย็งัคงอนุญาตใหป้ล่อย          ชัว่คราวโดยมีประกนัและหลกัประกนัทุกคดี
และพิจารณาใหบุ้คคลเขา้เป็นประกนัโดยแสดง         หลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวนนอ้ยรายหรือแทบจะไม่รับเอาบุคคล
เป็นประกนัเลย เน่ืองจากความไม่เช่ือถือในตวับุคคลท่ีเป็นประกนั และปัญหาจากการบงัคบัคดีท่ียุง่ยากในการ
ปฏิบติั 

(2)  คาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกีย่วกบัการปล่อยช่ัวคราว พ.ศ. 2531 
ต่อมาในปี พ.ศ.2531 ประธานศาลฎีกาไดอ้อกคาํแนะนาํให้ผูพิ้พากษาใชเ้ป็นแนวทาง     ในการ

พิจารณาและมีคาํสั่งเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวเพิ่มเติมเพ่ือใหก้ารปฏิบติัในเร่ืองปล่อยชัว่คราวตามคาํแนะนาํท่ีได้
ให้ไวเ้ดิมมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเป็นธรรมเหมาะสมกบัสภาพการณ์ยิ่งข้ึน จึงทาํการแกไ้ขเพ่ิมเติมคาํแนะนาํ
ของประธานศาลฏีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว พ.ศ.2523  บางประการ โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 1 วรรคสาม ประธานศาล         ฏีกาไดย้กเลิกคาํแนะนาํของประธานศาลฏีกา
เก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว พ.ศ. 2523 และออกคาํแนะนาํฉบบัใหม่สาํหรับให้ผูพิ้พากษาใชเ้ป็นแนวทางในการ
พิจารณาและมีคาํสั่งเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวสรุปไดคื้อ 

(1) ยงัคงหลกัการเดิมในส่วนท่ีให้พิจารณาให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทุกคนไดรั้บอนุญาตให้ปล่อย
ชัว่คราวเป็นหลกั 

(2) พิจารณาและมีคาํสั่งโดยเร็วดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัใหค้าํสั่งเป็นไป                     ใน
แนวเดียวกนั 

(3)  คาํสั่งไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวไดแ้สดงเหตุผลโดยชดัแจง้ 
(4)  การปล่อยชัว่คราวพิจารณาเรียกหลกัประกนัแต่พอควรแก่กรณีโดยคาํนึงถึงตาํแหน่งหนา้ท่ี 

อาชีพการงาน ฐานะ หรือช่ือเสียงของผูต้อ้งหาจาํเลยหรือผูเ้ป็นหลกัประกนั ตลอดจนความหนกัเบาแห่งขอ้หา 
ความร้ายแรงแห่งการกระทาํ และผลแห่งการกระทาํท่ีถกูกล่าวหรือถกูฟ้อง 

(5) การรับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะแต่ท่ีดินหลกัทรัพยมี์ค่าอยา่งอ่ืนให้ใชเ้ป็น
หลกัประกนัได ้

                                                           
34  หนงัสือกระทรวงยติุธรรมท่ี น.ว. 83/2524  ลงวนัท่ี 29  กนัยายน  2524 และคาํแนะนาํเก่ียวกบัการ

รับหลกัทรัพยข์องธนาคารเป็นหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว 
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(6) ใหมี้บุคคลเป็นหลกัประกนัโดยแสดงหลกัทรัพยไ์ดด้ว้ย 
(7) ไดแ้กไ้ขในส่วนคดีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกินสามปีข้ึนไปไดใ้ชดุ้ลพินิจใหป้ล่อย ชัว่คราวโดย

มีประกนัแต่ไม่ตอ้งมีหลกัประกนั ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา                มาตรา 110  
(8)  กรณีท่ีศาลชั้นตน้ส่งคาํร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวไปใหศ้าลอุทธรณ์หรือศาลฏีกาสั่งตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 (4) หรือ (5) ไดจ้ดัวางระบบงานให้สามารถรับปฏิบติัการไดต้าม
กฎหมายโดยไม่รอให้มีการยื่นอุทธรณ์ ฎีกา คาํแกอุ้ทธรณ์ หรือคาํแกฎี้กาเสียก่อนและไดรี้บส่งคาํร้องพร้อม
สาํนวนหรือสาํเนาสาํนวนความไปยงัศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาโดยเร็ว 

(9) นอกจากน้ียงัไดเ้พ่ิมเติมในกรณีส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการช่วยเหลือ
ขา้ราชการหรือลูกจา้งของทางราชการท่ีตอ้งหาคดีอาญา พ.ศ. 2528 เป็นผูรั้บรอง หากจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้น
หนงัสือรับรองเพียงพอแลว้ใหถื้อวา่หนงัสือรับรองนั้นเป็นหลกัประกนัท่ีน่าเช่ือถือได ้   ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 108 ( 8) 

(10) ในคดีท่ีพิพากษาลงโทษจาํคุกจาํเลยระยะสั้นและเป็นคดีความผิดต่อส่วนตวัแมต้อ้งหา้มอุทธรณ์ 
ฎีกาในปัญหาขอ้เทจ็จริง กใ็ชดุ้ลพินิจอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัและ       หลกัประกนั 

(11)  กรณีพยานบุคคลถูกนาํตวัมาศาลตามหมายจบัเพื่อเบิกความ หากพยานนั้นรับรอง           
ต่อศาลว่าจะมาเป็นพยานตามกาํหนดนดั ก็ไดป้ล่อยชัว่คราวโดยไม่ตอ้งมีประกนัหรือโดยมีประกนั
และหลกัประกนัในราคาตํ่า 

หลังจากมีคําแนะนําฉบับน้ีแล้วผู ้พิพากษายงัคงพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวเป็นหลักและรับ       
หลกัทรัพยอ์ย่างอ่ืนนอกจากท่ีดินเป็นหลกัประกนั แต่การปล่อยชัว่คราวนั้นผูพิ้พากษาส่วนใหญ่           ก็ยงัคง
อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัและหลกัประกนัทุกคดีและยงัคงพิจารณาให้บุคคล      เขา้เป็นประกนัโดย
แสดงหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวนนอ้ย 

(3)  ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบับที่ 8 เร่ืองการใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการ
ปล่อยช่ัวคราว 35 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2536 ประธานศาลฎีกาไดอ้อกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ เร่ืองการใช้
บุคคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว   เพ่ือให้การใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัตาม
กฎหมายและคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว พ.ศ.2531 ขอ้ 11 บรรลุผลในทางปฏิบติั 
เพ่ือเป็นการขยายโอกาสใหผู้ท่ี้ไม่มีหลกัทรัพยส์ามารถไดรั้บการปล่อยชัว่คราว  

ประธานศาลฎีกาจึงไดว้างระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 เร่ืองการใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือ
หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 110 ตอนท่ี 16 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2536 
เน้ือความสรุปไดว้่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 บญัญติัให้คดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุก
อยา่งสูงไม่เกินสามปีจะปล่อยชัว่คราวโดยไม่ตอ้งมีประกนัเลยกไ็ด ้และแมใ้นความผิดท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูง
เกินสามปีข้ึนไปก็อาจปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัแต่ ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัก็ได ้กรณีการปล่อยชัว่คราวจะตอ้งมี
หลกัประกนัดว้ยนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 114 วรรคสอง บญัญติัให้ใชบุ้คคลเป็น
หลกัประกนัได ้ประธานศาลฎีกาจึงวางระเบียบไวด้งัน้ี 

                                                           
35 หนงัสือกระทรวงยติุธรรมท่ี ยธ 0503/ว 11 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2536 เร่ืองการใชบุ้คคลเป็น            

หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว  
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 (1)  ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 3-5 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็น
หลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท 
 ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 6-8  หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็น
หลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินสองแสนบาท 
 ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 9-10  หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็น
หลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินหา้แสนบาท 
 ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 11 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเอง     เป็น
หลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินแปดแสนบาท 

(2) พนักงานรัฐวิสาหกิจทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัไดใ้นทาํนองเดียวกบั
ขา้ราชการอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1 

(3) สมาชิกรัฐสภาและขา้ราชการการเมืองทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัไดใ้น
วงเงินไม่เกินแปดแสนบาท 
 (4)  บุคคลอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1-3 ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัไดใ้นวงเงิน
ตามท่ีศาลจะเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป 

(5)  ให้ผูท่ี้ขอทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัตามขอ้ 1 ขอ้ 2 หรือ ขอ้ 3 เสนอ
หนงัสือรับรองจากตน้สังกดัแสดงฐานะ ระดบั อตัราเงินเดือนและหากมีภาระผกูพนัในการทาํสัญญาประกนัหรือ
ใชต้นเองเป็นหลกัประกนัรายอ่ืนอยูก่ใ็หแ้สดงภาระผกูพนันั้นดว้ย 

(6) ในกรณีการใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัตามวงเงินท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1-4 แลว้ยงัไม่เป็น
การเพียงพอใหใ้ชบุ้คคลตามขอ้ 1-4 หรือหลกัทรัพยอ่ื์นเป็นหลกัประกนัเพ่ิมเติมได ้

หลังจากใช้ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการฉบับน้ีแล้วทาํให้ผูต้ ้องหาหรือจาํเลย                    ทั่ว
ราชอาณาจกัรไดรั้บอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวเพ่ิมข้ึนเพราะผูพิ้พากษาจะอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว     เป็นหลกั 
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยสามารถหาหลกัทรัพยอ่ื์น ๆ มาเป็นหลกัประกนัไดก้วา้งข้ึนและ                 ผูพิ้พากษายงัได้
พิจารณาใหบุ้คคลเขา้เป็นประกนัโดยแสดงหลกัทรัพยไ์ดม้ากข้ึน แต่การปล่อย           ชัว่คราวนั้นผูพิ้พากษาส่วน
ใหญ่กย็งัคงอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัและหลกัประกนั 

(4) คําแนะนําของประธานศาลฎกีาเกีย่วกบัการปล่อยช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 (ประกอบการ
พจิารณาตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบับที่ 8 เร่ืองการใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันใน
การปล่อยช่ัวคราว) 
 จากการติดตามผลการบังคับใช้ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบับท่ี 8 พบว่ามีปัญหาและ           
ขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติั ประธานศาลฎีกาจึงออกคาํแนะนาํสําหรับให้ผูพิ้พากษาใช้เป็นแนวทาง       ในการ
พิจารณาและมีคาํสั่งเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวเพ่ิมเติมสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผูข้อประกนัเป็นขา้ราชการและต่อมาไดพ้น้จากการเป็นขา้ราชการแลว้ ยงัคงมีสิทธิประกนัตวัต่อ
ศาลตามสัญญาประกนั 

2. การยืน่คาํร้องขอปล่อยผูต้อ้งหาหรือจาํเลยตอ้งยืน่ดว้ยตนเองจะมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นยืน่คาํร้องแทน
ไม่ได ้

3. ขา้ราชการหลายคนอาจรวมกนัทาํสัญญาประกนัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยโดยใชว้งเงินของ          แต่ละ
คนรวมกนัได ้

DPU



4. ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนซ่ึงไม่เทียบเท่าขา้ราชการพลเรือนระดบั 3 แต่รับราชการมานานจน
เงินเดือนเทียบเท่าหรือมากกวา่ขา้ราชการระดบั 3 ข้ึนไป กาํนนั หรือผูใ้หญ่บา้นถือวา่เป็น       “บุคคลอ่ืน” ตาม
ระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการฯขอ้ 4 และหากบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูมี้ฐานะทาง         การเงินดีเป็นท่ีน่าเช่ือถือกอ็าจ
อนุญาตใหป้ระกนัในวงเงินสูงกวา่ขา้ราชการระดบั 3 

5. การเปรียบเทียบระดบัพนกังานรัฐวิสาหกิจและขา้ราชการการเมืองซ่ึงใชต้นเองเป็นประกนั ใหใ้ช้
หลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงัใชเ้ทียบระดบัระหวา่งขา้ราชการพลเรือนกบัพนกังาน               รัฐวิสาหกิจรวมทั้ง
ลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้งชัว่คราวของส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจใชต้นเอง       เป็นประกนัหรือหลกัประกนัได ้

6. การทาํสัญญาประกนัท่ีมีวงเงินประกนัสูงกว่ายอดเงินท่ีมีสิทธิประกนัได ้ผูน้ั้นอาจวางเงินหรือ
หลกัทรัพยอ่ื์นเพ่ิมเติม 

คาํแนะนาํฉบบัน้ีเป็นการแกปั้ญหาในทางปฏิบติัเก่ียวกบัการรับบุคคลเป็นหลกัประกนัโดยแสดง
หลกัทรัพย ์

(5)  คาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกีย่วกบัการปล่อยช่ัวคราวในช้ันฎกีาโดยทางโทรสาร พ.ศ.2537 
เน่ืองจากปัญหาความล่าชา้ของการปฏิบติังานในการสั่งคาํร้องขอปล่อยชัว่คราวในชั้นอุทธรณ์หรือ

ฎีกา เพราะการนาํส่งคาํร้องและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไปยงัศาลท่ีมีอาํนาจสั่งตอ้งใชเ้วลาอยา่งมากทาํใหผู้ต้อ้งหาหรือ
จาํเลยท่ียืน่คาํร้องตอ้งถูกควบคุมตวัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการเป็นเวลานาน   ซ่ึงตามบทบญัญติัมาตรา 106 และ
มาตรา 119 ทว ิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในกรณีท่ีศาลชั้นตน้อ่านคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือศาล
อุทธรณ์ภาคแลว้ แมย้งัไม่มีการยืน่ฎีกาหรือมีการยืน่ฎีกาแลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งสาํนวนไปยงัศาลฎีกา จาํเลยอาจยืน่คาํ
ร้องขอปล่อยชัว่คราวไดต่้อศาลชั้นตน้ ซ่ึงหากศาลชั้นตน้เห็นสมควรใหป้ล่อยชัว่คราวกส็ั่งอนุญาตได ้แต่หากเห็น
ไม่สมควรให้ปล่อย        ศาลชั้นตน้ตอ้งรีบส่งคาํร้องและสํานวนไปศาลฎีกาเพ่ือสั่งโดยเร็ว หรือในกรณีท่ีศาล
ชั้นตน้ส่งสาํนวนไปยงัศาลฎีกาแลว้และจาํเลยยื่นคาํร้องขอปล่อยชัว่คราวต่อศาลชั้นตน้ ศาลชั้นตน้กต็อ้งรีบส่งคาํ
ร้องนั้นไปยงัศาลฎีกาเพ่ือสั่ง และในกรณีท่ีศาลอุทธรณ์สั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว ผูร้้องขอมีสิทธิยื่นคาํร้อง
อุทธรณ์คาํสั่งนั้นไปยงัศาลฎีกาได ้ ซ่ึงศาลชั้นตน้ท่ีสั่งรับคาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งตอ้งรีบส่งคาํร้องพร้อมสาํนวนความ
หรือสาํเนาไปยงัศาลฎีกา เพ่ือพิจารณาและมีคาํสั่งโดยเร็ว 

เพ่ือความรวดเร็วและเป็นการคุม้ครองในสิทธิท่ีจะไดรั้บการปล่อยชัว่คราวในระหวา่งพิจารณาของ
ศาลฎีกา ประธานศาลฎีกาไดอ้อกคาํแนะนาํแก่ผูพิ้พากษาศาลในการปฏิบติั 36 คือเม่ือศาลชั้นตน้ในต่างจงัหวดั
ไดรั้บคาํร้องของปล่อยชัว่คราวในชั้นฎีกา หรือคาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งของศาลอุทธรณ์ท่ีไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว
ต่อศาลฎีกาแลว้ให้รีบส่งสําเนาคาํร้องพร้อมสําเนาย่อ         สํานวนความเท่าท่ีจาํเป็นไปยงัศาลฎีกาโดยทาง
โทรสาร(FAX)เม่ือศาลฎีกาทาํคาํสั่งเสร็จจะโทรศพัท์แจง้ศาลชั้นตน้ให้คอยรับโทรสารซ่ึงเป็นสําเนาคาํสั่งและ
สําเนารายงานของศาลฎีกาแลว้ให้ศาลชั้นตน้อ่านคาํสั่งท่ีไดรั้บทางโทรสารให้จาํเลยหรือผูป้ระกนัฟังในวนัท่ี
ไดรั้บโทรสาร ส่วนศาลชั้นตน้ในกรุงเทพมหานครเม่ือไดรั้บคาํร้องหรืออุทธรณ์คาํสั่งขอปล่อยชัว่คราวในชั้นฎีกา 
ให้ส่งคาํร้องหรืออุทธรณ์คาํสั่งและสาํนวนความไปยงัศาลฎีกาในวนัเดียวกนัหรืออยา่งชา้ในวนัทาํการรุ่งข้ึน เม่ือ           
ศาลฎีกาทาํคาํสั่งเสร็จแลว้กจ็ะส่งไปยงัศาลชั้นตน้นั้นและเม่ือไดรั้บคาํสั่งของศาลฎีกาแลว้ ใหศ้าลนั้นอ่านคาํสั่งให้

                                                           
36 หนงัสือกระทรวงยติุธรรมท่ี ยธ 0503/ว 34 ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 2537 เร่ืองคาํแนะนาํของประธาน

ศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวในชั้นฎีกาทางโทรสาร พ.ศ.2537 
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จาํเลยหรือผูป้ระกนัฟังในวนัท่ีไดรั้บคาํสั่งหรือในวนัทาํการรุ่งข้ึน37และทางปฏิบติัน้ียงัไดถื้อปฏิบติัในศาลอุทธรณ์
ดว้ย 38 ซ่ึงทาํใหก้ารปล่อยชัว่คราวในชั้นศาลอุทธรณ์ ฎีกา รวดเร็วและ            เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

(6)  ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบับที่ 10 (แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบับที่  8)  
เร่ืองการใช้บุคคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยช่ัวคราว 39 

ต่อมาไดก้าํหนดใหท้นายความทาํสญัญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัในปล่อย           
ชัว่คราวไดเ้น่ืองจากเห็นว่าทนายความเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสาขาหน่ึงในกระบวนการยุติธรรม 
และสภาทนายความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมเพ่ือ
ดาํเนินการ     ให้การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ทนายความจึงสมควรไดรั้บการเช่ือถือใหท้าํ
สัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืนตาม
ระเบียบราชการ    ฝ่ายตุลาการฉบบัท่ี 8ประธานศาลฎีกาจึงไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบดงักล่าวให้ผูท่ี้
ไดจ้ดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความมาแลว้เป็นเวลาไม่ถึง 2 ปี ทาํสัญญาประกนัหรือใช้
ตนเองเป็นหลกัประกนัไดเ้ฉพาะตนเองในวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท,ให้ผูท่ี้ไดจ้ดทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นทนายความมาแลว้ตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไปแต่ยงัไม่ถึง 5 ปี ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเอง
เป็นหลักประกันได้ในวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท,ให้ผูท่ี้ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ทนายความมาแลว้ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป           แต่ยงัไม่ถึง15 ปี ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็น
หลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินสองแสนบาท            ให้ผูท่ี้ไดจ้ดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ทนายความมาแลว้ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปทาํสญัญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่
เกินห้าแสนบาท โดยสามารถทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัเฉพาะตนเองและ
บุพการี,ผูสื้บสันดาน,คู่สมรส,พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน,พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา
เดียวกัน,ปู่ ย่า ตา ยาย,ลุง ป้า น้า อาเท่านั้นและจะตอ้งไม่อยู่ในระหว่างการถูกห้ามทาํการเป็น
ทนายความ หรือลบช่ือออกจากทะเบียนทนายความ 40 

(7) ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยช่ัวคราวในคดีความผิด           
ลหุโทษ และความผดิทีมี่โทษปรับสถานเดียว พ.ศ.2544 

                                                           
37 หนงัสือสาํนกังานอธิบดีผูพิ้พากษาภาค 3 ท่ี ยธ 0200.300/พิเศษ ลงวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2537 เร่ือง 

โครงการสั่งคาํร้องขอปล่อยชัว่คราวของศาลฎีกาโดยทางโทรสาร 
38 หนงัสือศาลอุทธรณ์ภาค 1 ท่ี ยธ 0236/ 4993 ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2537 เร่ืองการปล่อยชัว่คราวในชั้น

อุทธรณ์โดยทางโทรสาร 
39 หนงัสือกระทรวงยติุธรรมท่ี ยธ 0503/ว 117 ลงวนัท่ี 17 มิถุนายน 2542 เร่ืองการใหท้นายความทาํ

สัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว 
40 คําแนะนําของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการปลอ่ยชัว่คราว(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2542 ลงวนัท่ี 28 

พฤษภาคม 2542 
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ต่อมาในปี  พ .ศ.2544 ประธานศาลฎีกาได้ออกระเบียบราชการศาลยุติธรรมเน่ืองจาก                 
ในทางปฏิบติัผูพิ้พากษามกัอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัและหลกัประกนัแมใ้นคดีความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว บางคร้ังประกนัและหลกัประกนัท่ีกาํหนดก็สูงเกิน     สมควรอยา่งมาก จึงได้
เพ่ิมเติมระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 และคาํแนะนาํของประธาน   ศาลฎีกากาํหนดใหค้ดีความผิดลหุโทษ
หรือความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวไม่เกิน 20,000  บาท ใหป้ล่อยชัว่คราวโดยไม่ตอ้งมีประกนัเลย แต่ในกรณีท่ี
มีเหตุจาํเป็นจะตอ้งใหมี้ประกนัหรือหลกัประกนัดว้ย ก็ใหก้าํหนดประกนัหรือหลกัประกนัเพียงไม่เกินอตัราโทษ
ปรับขั้นสูง,คดีความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวเกิน 20,000  บาท หากจาํเป็นจะตอ้งใหมี้ประกนัหรือหลกัประกนั
ในการปล่อยชัว่คราว จะกาํหนดประกนัหรือหลกัประกนัเพียงหน่ึงในสาม หรือก่ึงหน่ึงของอตัราโทษปรับขั้นสูง
สาํหรับความผดิดงักล่าวแต่ไม่ควรสูงเกินกวา่อตัราโทษปรับขั้นสูงสาํหรับความผิดนั้น41 

โดยสรุปเม่ือพิจารณาคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชั่วคราวและ
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการต่าง ๆ เหล่านั้นแลว้จะเห็นไดว้่า ตามคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกา 
พ.ศ.2523 ไดแ้นะนาํให้ผูพ้ิพากษาอนุญาตให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทุกคนไดรั้บการปล่อยชัว่คราว       
เป็นหลกั การสั่งตอ้งสั่งโดยเร็ว คาํสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตอ้งแสดงเหตุผลโดยชัดแจง้         
ควรเรียกหลกัประกนัแต่พอสมควร หลกัทรัพยไ์ม่จาํกดัแต่เฉพาะท่ีดินและใหรั้บบุคคลเป็นประกนั
โดยแสดงหลกัทรัพยไ์ด ้

ตามคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกา พ.ศ.2531 ไดแ้นะนาํใหผู้พ้ิพากษาพิจารณาประกนั
และหลกัประกนัตามคาํแนะนาํขอ้ 7 ว่าควรเรียกหลกัประกนัแต่พอควรแก่กรณีโดยคาํนึงถึง
ตาํแหน่งหนา้ท่ี อาชีพการงาน ฐานะ หรือช่ือเสียงของผูต้อ้งหา จาํเลย หรือผูเ้ป็นหลกัประกนัเป็น
รายบุคคลไป ตลอดจนความหนกัเบาแห่งขอ้หา ความร้ายแรงแห่งการกระทาํ ผลแห่งการกระทาํท่ี
ถูกฟ้อง               โดยเฉพาะคาํแนะนาํขอ้ 8 และ 9 ให้ศาลใชดุ้ลยพินิจให้ปล่อยชัว่คราวโดยมี
ประกนัแต่ไม่ตอ้งมี      หลกัประกนั หรือไม่ตอ้งมีประกนัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 110 ตามประเภทท่ี 1 และ 2 ใหม้าก อีกทั้งวางแนวทางใหรั้บบุคคลเป็นหลกัประกนั
โดยแสดงหลกัทรัพย ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 114  

และตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวในคดีความผิด           
ลหโุทษ และความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว พ.ศ.2544 กาํหนดบงัคบัให้คดีความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีมี
โทษปรับสถานเดียวไดรั้บการปล่อยชัว่คราวโดยไม่ตอ้งมีประกนัเลย แต่ก็มีขอ้ยกเวน้วา่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นจะ
กาํหนดใหมี้ประกนัหรือหลกัประกนัดว้ยกไ็ด ้ซ่ึงผูเ้ขียนคาดวา่ผูพิ้พากษาส่วนใหญ่กจ็ะใชดุ้ลพินิจเห็นวา่เป็นกรณี
มีเหตุจาํเป็นและกาํหนดใหป้ล่อยชัว่คราวไปโดยมีประกนัและหลกัประกนัในทุกคดี ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยคงไดรั้บ
ผลดีจากระเบียบฉบบัน้ีในกรณีกาํหนดขั้นสูงของราคาประกนัหรือหลกัประกนัท่ีผูพิ้พากษาจะสามารถกาํหนดได้
ไม่เกินท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

                                                           
41 หนงัสือสาํนกังานศาลยติุธรรมท่ี ศย 016/ว 377 ลงวนัท่ี 23พฤศจิกายน  2544  เร่ืองระเบียบราชการ

ฝ่ายตุลาการวา่ดว้ยการปล่อยชัว่คราวในคดีความผดิลหุโทษและความผดิท่ีมีโทษปรับสถานเดียว พ.ศ.2544 
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วธีิปฏิบติักลบัปรากฏวา่ผูพิ้พากษาทัว่ไปแมจ้ะไดใ้ชดุ้ลยพินิจอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวเป็นหลกั และ
ถือปฏิบติัวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะไม่ไดรั้บการอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวตอ้งเป็นเร่ือง     มีเหตุจาํเป็นและไดแ้สดง
เหตุผลตามกฎหมายในคาํสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวตามคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกา แต่ก็มกัอนุญาตให้
ปล่อยชัว่คราวตามประเภทท่ี 3 เป็นส่วนใหญ่ คือจะตอ้งทาํสัญญาประกนัและมีหลกัประกนัเป็นเงินสด ทรัพยสิ์น
ต่าง ๆ หรือนาํบุคคลท่ีเช่ือถือไดต้ามกาํหนดมาทาํสัญญาเป็นประกนัดว้ยเสมอ 42 ดุลยพินิจของศาลในการสั่งคาํ
ร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวนั้ นยงัข้ึนอยู่ท่ีการเรียกประกันหรือหลักประกันโดยใช้ดุลพินิจว่าประกันหรือ
หลกัประกนัไม่เพียงพอท่ีจะป้องกนัการหลบหนีของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยได ้แมต้ามกฎหมายเฉพาะคดีท่ีมีอตัรา
โทษจาํคุกอย่างสูงเกิน     สามปีข้ึนไปเท่านั้นท่ีกฎหมายกําหนดให้การปล่อยชั่วคราวตอ้งมีประกนัและจะมี
หลกัประกนัดว้ยหรือไม่กไ็ด ้ส่วนคดีอยา่งอ่ืนจะปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนัเลยกไ็ด ้หรือจะปล่อยชัว่คราวโดย
มีประกนัหรือหลกัประกนักไ็ด ้ซ่ึงจากช่องวา่งน้ีศาลมกัจะไม่สั่งอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนัเลยหรือ
พิจารณาสั่งให้ปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนัในอตัราท่ีนอ้ยมาก ส่วนใหญ่จะเรียกประกนัและหลกัประกนัดว้ย
แทบทั้งส้ิน 

นอกจากน้ีจาํนวนหลกัประกันท่ีพอสมควรนั้นเป็นเท่าใดก็ไม่มีหลกัเกณฑ์แน่นอน          
ทาํใหเ้กิดความเหล่ือมลํ้าในทางปฎิบติัท่ีบุคคลท่ีมีฐานะการเงินและเศรษฐกิจดียอ่มไดเ้ปรียบไดรั้บ
การปล่อยชัว่คราวมากกวา่บุคคลท่ีมีฐานะยากจน เพราะคนยากจนยอ่มไม่มีเงินทองหรือทรัพยสิ์นใด 
ๆ ท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นหลกัประกนัหรือแมแ้ต่จะรู้จกับุคคลใด ๆ ท่ีสามารถแสดงหลกัทรัพยจ์นเป็นท่ี
พอใจแก่ศาลมาเป็นประกนัให้แก่ตนในทา้ยท่ีสุดผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีฐานะยากจนเหล่าน้ีจึงยงัคง
ไม่ไดรั้บการประกนัตวัไปเช่นเดิม 
  2.  ระเบียบปฏิบัตขิองพนักงานอยัการ 
  จากการท่ีประธานศาลฎีกาไดว้างระเบียบราชการฝ่ายตุลาการดงักล่าวแลว้สาํนกังานอยัการสูงสุดซ่ึงเป็น
องคก์รทางกระบวนการยติุธรรมทางอาญาเช่นกนักไ็ดป้ระกาศระเบียบสาํนกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการใชบุ้คคล
เป็นหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว พ.ศ.2536 เร่ืองการใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อย
ชั่วคราว ซ่ึงสอดคลอ้งรับกับคาํสั่งของประธานศาลฎีกาท่ีได้วางไวน้ั้นเพ่ือเป็นการขยายโอกาสให้ผูต้อ้งหา
สามารถใชบุ้คคลเป็นหลกัประกนัในการขอปล่อย        ชัว่คราวไดเ้พ่ิมข้ึนซ่ึงระเบียบดงักล่าวนั้นมีเน้ือหาสําคญั
สรุปไดด้งัน้ีคือ 
  (1) ระเบียบสํานักงานอยัการสูงสุดว่าด้วยการใช้บุคคลเป็นหลกัประกนัในการปล่อย           ช่ัวคราวพ.ศ. 
2536 

  สํานักงานอัยการสูงสุดได้วางระเบียบว่าด้วยการใช้บุคคลเป็นหลักประกันในการ                
ปล่อยชัว่คราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 และมาตรา 114 วรรคสอง            
ในชั้นพนกังานอยัการ เพื่ออาํนวยความสะดวกและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ีตกเป็น
ผูต้อ้งหาในคดีอาญา และเพื่อให้การอาํนวยความยุติธรรมในชั้นพนกังานอยัการเป็นไปโดยทัว่ถึง
และสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั โดยอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติั
                                                           

42 สถิติคดีเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวในศาลชั้นตน้ทัว่ราชอาณาจกัร ระหวา่งปี พ.ศ.2526-2537 สาํนกั
วชิาการศาลยติุธรรม สาํนกังานศาลยติุธรรม,  ภาคผนวก  ข. 
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พนกังานอยัการ พ.ศ.2498 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
47 ลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2534 ขอ้ 6 และระเบียบกรมอยัการว่าดว้ยการดาํเนินคดีอาญาของ
พนกังานอยัการ พ.ศ.2528 ขอ้ 22 ตรี ท่ีแกไ้ขใหม่ตามหนงัสือสาํนกังานอยัการสูงสุด ท่ี อส 0018/ว 
77 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2536 วางระเบียบว่าดว้ยการใชบุ้คคลเป็นหลกัประกนัในการปล่อยชวั
คราวซ่ึงวางหลกัเกณฑส์รุปไดคื้อ 
 ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 3-5 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใช ้       ตนเองเป็น
หลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท 
 ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 6-8  หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใช ้      ตนเองเป็น
หลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินสองแสนบาท 
 ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 9-10 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใช ้      ตนเองเป็น
หลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินหา้แสนบาท 
 ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 11 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใช้ตนเองเป็น
หลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินแปดแสนบาท 
 ขา้ราชการดงักล่าวหมายถึงขา้ราชการประจาํเท่านั้น 

ขา้ราชการบาํนาญตั้งแต่ระดบั 6 หรือเทียบเท่าข้ึนไปทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้นวงเงินไม่
เกินหกหม่ืนบาท  

พนกังานรัฐวิสาหกิจทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้นทาํนองเดียวกบัขา้ราชการอ่ืนตามท่ีระบุ
ไว ้
 สมาชิกรัฐสภา ขา้ราชการการเมืองหรือผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครทาํสัญญาประกนั         ผูอ่ื้นหรือ
ตนเองไดใ้นวงเงินไม่เกินแปดแสนบาท 
 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวดั สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมือง      พทัยา 
สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร กรรมการสุขาภิบาล กาํนนั และผูใ้หญ่บา้นทาํสัญญาประกนั ผูอ่ื้นหรือตนเองได้
ในวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท 

บุคคลอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้ห้ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกิน
สามหม่ืนบาท 
 ในกรณีบุคคลใดทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไว ้แต่หลกัประกนัยงัไม่เป็นการ       เพียงพอ ให้ใช้
บุคคลอ่ืนหรือหลกัทรัพยอ่ื์นเป็นหลกัประกนัเพ่ิมเติมได ้

ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2536 โดยหลกัการทัว่ไปสอดคลอ้งกบัระเบียบ
ราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 เร่ืองการใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อย      ชัว่คราว หลงัจากใช้
ระเบียบฉบบัน้ีแลว้ทาํใหผู้ต้อ้งหาทัว่ราชอาณาจกัรไดรั้บอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวเพิ่มข้ึนเพราะผูต้อ้งหาสามารถ
หาบุคคลเขา้เป็นประกนัโดยแสดงหลกัทรัพยไ์ดม้ากข้ึน แต่การปล่อย           ชัว่คราวนั้นก็ยงัคงข้ึนอยู่ท่ีการ
อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัและหลกัประกนั 
  (2) ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ        (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2538 
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  สาํนกังานอยัการสูงสุดไดอ้าศยัอาํนาจตามมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัพนกังานอยัการ 
พ.ศ. 2498 วางระเบียบสาํนกังานอยัการสูงสุดว่าดว้ยการดาํเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการไว ้              
สรุปไดว้่าให้ยกเลิกความในส่วนท่ี 5 ของหมวดท่ี 1 แห่งระเบียบกรมอยัการว่าดว้ยการดาํเนิน
คดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ. 2528 รวมทั้งบรรดาระเบียบ หลกัปฏิบติัราชการและคาํสั่งอ่ืนใด
ท่ีกาํหนด ไวแ้ลว้ในระเบียบน้ีหรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบใหม่และใหใ้ชห้ลกัปฏิบติัต่อไปน้ีคือ 
  ส่วนท่ี 5 การปล่อยชัว่คราว ขอ้ 22 ในการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคลโดยเฉพาะ              อยา่งยิง่
การเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐจะกระทาํไดต่้อเม่ือกรณีมีความจาํเป็นท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดเ้ท่านั้น การออก
หมายจบัหรือจบั การควบคุมหรือขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยตอ้งเป็นกรณีท่ีน่าเช่ือว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะหลบหนี
หรือไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐานหรือไม่ หากมีมูลวา่การกระทาํของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นความผิดและเป็นท่ีน่า
เช่ือวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะหลบหนีหรือไปยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐาน หรือมีมูลวา่การกระทาํของผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยเป็นความผิดและมีเหตุอ่ืนท่ีจาํเป็นและ         สมควร เช่นผูต้อ้งหาหรือจาํเลยอาจก่ออนัตรายโดยไปกระทาํ
ความผิดซํ้ า จึงจะมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งออกหมายจบัหรือจบั ควบคุมหรือขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเพ่ือดาํเนินคดี
ต่อไป 
  คาํร้องขอปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหา พนกังานอยัการตอ้งพิจารณาถึงความจาํเป็นในการท่ีจะเอาตวับุคคล
นั้นไวใ้นอาํนาจรัฐโดยชัง่นํ้ าหนักระหว่างประโยชน์ของรัฐในการรักษาความสงบ       เรียบร้อยกบัสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลซ่ึงขดัแยง้กนั หากเห็นวา่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะถูกกระทบเกินความจาํเป็น
หรือเกินสมควร โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเห็นวา่ไม่มีพฤติการณ์ท่ีน่าเช่ือวา่ผูต้อ้งหาจะหลบหนีหรือจะไปยุง่เหยงิกบั
พยานหลกัฐาน หรือไม่มีเหตุอ่ืนท่ีจาํเป็นและสมควร พนกังานอยัการตอ้งปล่อยตวับุคคลหรืออนุญาตให้ปล่อย
ชัว่คราวตามคาํร้องขอเสมอ 
  ตามขอ้ 22  ทวิ  การสั่งคาํร้องขอปล่อยชัว่คราวพนกังานอยัการตอ้งพิจารณาโดยไม่ชกัชา้และจะตอ้ง
บนัทึกเหตุผลในการสั่งไวใ้ห้ชดัเจน ในกรณีสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวพนกังานอยัการตอ้งแจง้เหตุผลการ
พิจารณาพร้อมดว้ยเหตุผลใหผู้ร้้องขอปล่อยชัว่คราวทราบโดยเร็ว 
  ความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีมีอตัราโทษไม่สูงกวา่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอ่ืนท่ีกฎหมายไม่ได้
ใหอ้าํนาจควบคุมผูต้อ้งหา พนกังานอยัการจะสั่งควบคุมผูต้อ้งหาไม่ได ้
  ในการอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวในคดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกินสามปีข้ึนไป ใหใ้ชดุ้ลพินิจอนุญาต
ใหป้ล่อยชัว่คราวโดยไม่ตอ้งมีหลกัประกนั 
  ในการอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัจะกาํหนดจาํนวนเงินหรือเรียกหลกัประกนัจนเกินควรแก่
กรณีมิได ้
  หลกัประกนัให้รวมถึงหลกัทรัพยทุ์กชนิด เช่นท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง พนัธบตัร สลากออมสิน ตัว๋
แลกเงินท่ีธนาคารเป็นผูส้ั่งจ่ายหรือรับรอง หนงัสือรับรองของธนาคารท่ีรับรองวา่จะชาํระเงินตามจาํนวนท่ีระบุ
ในสัญญาประกนัแทนผูป้ระกนัในกรณีผดิสัญญาประกนั 
  ตามขอ้  22  ตรี การประกนัดว้ยบุคคลโดยไม่มีหลกัประกนั ผูต้อ้งหามีสิทธิร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวโดย
ไม่มีหลกัประกนัได ้

ระเบียบฉบบัน้ีเป็นการปรับบทบาทของพนักงานอยัการในการอาํนวยความยุติธรรม
และการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้สอดคลอ้งกบัหลกัการในรัฐธรรมนูญและมี
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เน้ือหาสอดคลอ้งกับระเบียบราชการฝ่ายตุลาการและคาํแนะนําของประธานศาลฎีกา โดยได้
กาํหนดให้อนุญาตให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทุกคนไดรั้บการปล่อยชัว่คราวเป็นหลกั การสั่งตอ้งสั่ง
โดยเร็ว คาํสั่ง    ไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวตอ้งแสดงเหตุผลโดยชดัแจง้ ควรเรียกหลกัประกนัแต่
พอสมควร          หลักทรัพย์ไม่จาํกัดแต่เฉพาะท่ีดินและให้รับบุคคลเป็นประกันโดยแสดง
หลกัทรัพยไ์ด ้
  3.  ระเบียบปฏิบัตขิองเจ้าพนักงานตาํรวจ  
  จากการท่ีประธานศาลฎีกาและสํานกังานอยัการสูงสุดไดว้างระเบียบราชการฝ่ายตุลาการและระเบียบ
สาํนกังานอยัการสูงสุด กรมตาํรวจซ่ึงเป็นองคก์รทางกระบวนการยติุธรรมทางอาญา     เช่นกนักไ็ดอ้อกระเบียบ
การตาํรวจเก่ียวกบัคดีและคาํสั่งกรมตาํรวจในการปล่อยชัว่คราวซ่ึงสอดคลอ้งรับกบัคาํสั่งของประธานศาลฎีกา
และระเบียบสาํนกังานอยัการสูงสุดท่ีไดว้างไวน้ั้นมีผลใหผู้ต้อ้งหาไดรั้บอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวในชั้นสอบสวน
ไดเ้พ่ิมข้ึนซ่ึงระเบียบและคาํสั่งดงักล่าวนั้นมี เน้ือหาสาํคญัสรุปไดด้งัน้ีคือ 

(1)  ระเบียบการตํารวจเกีย่วกบัคดี  ลกัษณะ  7  การปล่อยช่ัวคราว  บทที่ 1 การปล่อย         ช่ัวคราว
เฉพาะหน้าทีต่าํรวจ43 
 ตามระเบียบขอ้  176  การปล่อยชัว่คราวหมายถึงการอนุญาตให้ผูต้อ้งหาเป็นอิสระพน้จากการถูก
ควบคุมของเจา้พนักงานชัว่ระยะเวลาหน่ึงท่ีมีกาํหนดมี 3 กรณีคือปล่อยชัว่คราวโดยไม่ตอ้งมีประกนั ปล่อย
ชัว่คราวโดยมีประกนั ปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัและหลกัประกนั ตามระเบียบ          ขอ้  188  นั้นกาํหนดวา่
หลกัประกนัมี  3  ชนิดคือเงินสดซ่ึงตามระเบียบขอ้ 189 กาํหนดวา่ตอ้งเป็นเงินของรัฐบาลไทยเท่านั้น หลกัทรัพย์
อ่ืนซ่ึงหลกัทรัพยท่ี์จะรับเป็นหลกัประกนันั้นห้ามรับหลกัทรัพยอ์ย่างอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวคื้อโฉนดท่ีดินซ่ึงเจา้
พนกังานท่ีดินไดป้ระเมินราคาแลว้หรือพนกังาน      สอบสวนเช่ือวา่ท่ีดินมีราคาสูงไม่นอ้ยกวา่สองเท่าของจาํนวน
เงินท่ีระบุไวใ้นสัญญาประกนั  หนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ (น.ส. 3 หรือ น.ส. 3 ก.) ซ่ึงเจา้พนกังานท่ีดินได้
ประเมินราคาแลว้ หรือพนักงานสอบสวนเช่ือว่าท่ีดินมีราคาสูงไม่น้อยกว่าสองเท่าของจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้น
สัญญาประกนั พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลงัคํ้าประกนั หรือพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจท่ี
กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั สลากออมสินและสมุดฝากเงินออมสินประเภทฝากประจาํ ใบรับเงินฝากประจาํ
ของธนาคาร ตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารเป็นผูจ่้ายและธนาคารผูจ่้ายไดรั้บรองตลอดไปแลว้        ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ี
ธนาคารเป็นผูอ้อกตัว๋ เช็คท่ีธนาคารเป็นผูส้ั่งจ่ายหรือรับรอง  หนงัสือรับรองของธนาคารเพื่อชาํระเบ้ียปรับแทน
ในกรณีผดิสัญญาประกนั  หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของหวัหนา้ส่วนราชการระดบักระทรวง ทบวง  
กรม หรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากรม และเป็นนิติบุคคลหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเพ่ือชาํระเบ้ียปรับแทน
ในกรณีผิดสัญญาประกนั ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการช่วยเหลือขา้ราชการหรือลูกจ้างของทาง
ราชการท่ีตอ้งหาคดีอาญา        พ.ศ. 2528 และบุคคลมาเป็นหลกัประกนัโดยแสดงหลกัทรัพย ์

ตามระเบียบขอ้  177  การยื่นคาํร้องขอให้ปล่อยตวัผูต้อ้งหาชัว่คราว โดยไม่ตอ้งมีประกนัหรือมี
ประกันและหลักประกันในระหว่างท่ีผูต้ ้องหาถูกควบคุมตวัอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน ให้ยื่นต่อหัวหน้า
พนกังานสอบสวน และพนกังานสอบสวนตอ้งรีบดาํเนินการโดยเร็ว 

                                                           
43 พลตาํรวจตรีทว ี ตาตะยานนท.์  ระเบียบการตาํรวจเกีย่วกบัคด ี ฉบับรวมเล่ม. กรุงเทพมหานคร :  

สตูรไพศาล, ม.ป.ป.หน้า 161-166 
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บุคคลผูมี้สิทธิท่ีจะยืน่คาํร้องดงักล่าวน้ีไดแ้ก่ตวัผูต้อ้งหา ผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้งหรือ      พวกพอ้ง 
ตามระเบียบขอ้  178  กาํหนดใหเ้จา้พนกังานตาํรวจพิจารณาสั่งโดยหลกัเกณฑคื์อ 
(1) ความหนกัเบาแห่งขอ้หา เช่นอตัราโทษตามกฎหมายบญัญติัในความผดินั้น ๆ  
(2) พยานหลกัฐานท่ีนาํมาสืบแลว้เพียงใด เช่น พอท่ีจะดาํเนินคดีนั้นทางศาล 
(3) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร เช่น เป็นคดีท่ีประชาชนต่ืนเตน้เอาใจใส่            การ

ดาํเนินงานของพนกังานสอบสวนเพียงใด 
(4) เช่ือถือผูร้้องขอประกนัหรือหลกัประกนัไดเ้พียงใด  ตอ้งมีหลกัฐานไม่ใช่แต่เพียงใช ้

ความคิดนึกไม่เป็นท่ีเช่ือถือ 
(5) ผูต้อ้งหาน่าจะหลบหนีหรือไม่ ตอ้งมีเหตุผลประกอบช้ีแจงใหพ้อควรในขอ้ท่ีน่าจะ 

หลบหนี ไม่ใช่อยู ่ๆ กคิ็ดนึกเอาตามใจชอบโดยปราศจากเหตุผล 
(6) ภยัอนัตราย หรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการปล่อยชัว่คราวมีเพียงใดหรือไม่ เช่น        

ผูต้อ้งหาเป็นคนมีอาํนาจทางนกัเลง ทางพรรคพวก ซ่ึงอาจเปล่ียนรูปคดีให้เสียความยติุธรรมหรือ       ทาํใหพ้ยาน
หวาดกลวัจนไม่กลา้ใหค้วามสัตยค์วามจริง 

ซ่ึงตามระเบียบขอ้  179  กาํหนดว่าท่ีกาํหนดมานั้นเป็นเพียงหลกัเกณฑใ์นการใชดุ้ลพินิจของเจา้
พนักงานเท่านั้นไม่ใช่ขอ้กาํหนดตายตวัเพียงแต่ให้เจา้พนกังานตาํรวจใชดุ้ลพินิจหนักไป        ในทางให้ปล่อย
ชัว่คราวโดยให้มีประกนัไป เวน้แต่คดีสาํคญั ๆ ซ่ึงพนกังานสอบสวนเห็นวา่ถา้ปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัจะทาํ
ใหเ้กิดความเสียหายในความเป็นธรรมแก่คดีนั้น ๆ  
 ตามระเบียบขอ้  180 ในคดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกิน 3 ปีข้ึนไป ผูท่ี้ถูกปล่อยชัว่คราวตอ้งมีประกนั
และจะมีหลกัประกนัดว้ยหรือไม่ก็ได  ้ในคดีอย่างอ่ืนจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกนั หรือมีประกนั หรือมี
ประกนัและหลกัประกนัดว้ยกไ็ด ้
 การปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนันั้นก่อนปล่อยตอ้งให้ผูต้อ้งหาสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตาม
นดัหรือหมายเรียก 
 คดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงไม่เกิน 1 ปี และจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม หรือคดีท่ีมีอตัราโทษปรับ
สถานเดียวไม่เกิน 10,000 บาท หรือคดีท่ีมีความเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท ใหพ้นกังานสอบสวนปล่อยชัว่คราว
โดยมีประกนัและไม่มีหลกัประกนัได ้
 ตามระเบียบขอ้  185  คาํสั่งเดด็ขาดไม่ให้ประกนัตวัให้พนกังานสอบสวนแจง้เหตุท่ีไม่ให้ประกนัแก่
ผูต้อ้งหาทราบทนัที 

 (2)  คาํส่ังกรมตาํรวจ ที ่622/2536 และระเบียบการตาํรวจเกีย่วกบัคด ี ลกัษณะ  7  การปล่อยช่ัวคราว  
บทที ่6 เร่ืองการใช้บุคคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยช่ัวคราว 

  นอกจากน้ีกรมตาํรวจไดอ้อกคาํสั่งกรมตาํรวจท่ี 622/2536 เร่ืองการใชบุ้คคลเป็นประกนั
หรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว ซ่ึงสอดคลอ้งรับกบัคาํสั่งของประธานศาลฎีกาและระเบียบ
สาํนกังานอยัการสูงสุดว่าดว้ยการใชบุ้คคลเป็นหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว พ.ศ.2536 ท่ีได ้           
วางไวเ้ป็นการขยายโอกาสใหผู้ต้อ้งหาสามารถใชบุ้คคลเป็นหลกัประกนัในการขอปล่อยชัว่คราวได้
เพิ่มข้ึนโดย กรมตาํรวจอาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย ท่ี 4/2499 ลงวนัท่ี 13 
ตุลาคม 2499 ขอ้ 3 ประกอบกบัขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยระเบียบการดาํเนินคดีอาญา 
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พ.ศ.2523        ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2523 ซ่ึงแกไ้ขโดยขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
ระเบียบการดาํเนินคดีอาญา(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2523 ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2523 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยระเบียบการดาํเนินคดีอาญา(ฉบบัท่ี ) พ.ศ.2523 ลงวนัท่ี 11 
ธนัวาคม 2523 และแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยระเบียบการดาํเนินคดีอาญา
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2525 ลงวนัท่ี 26 มกราคม  2525 ขอ้ 2.5 ซ่ึงต่อมาไดอ้อกเป็นระเบียบการตาํรวจ
เก่ียวกบัคดี  (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2536 ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 253644 วางหลกัเกณฑก์ารใชบุ้คคลเป็น
ประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวไวคื้อ 

ขา้ราชการพลเรือนระดบั 3 ถึง 5 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่าขา้ราชการทหารหรือขา้ราชการตาํรวจ
ท่ีมียศตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรีหรือร้อยตาํรวจตรีถึงพนัตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรีหรือพนัตาํรวจตรี ทาํ
สัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้นวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท 

ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 6 ถึง 8  หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่าขา้ราชการทหารหรือ        ขา้ราชการ
ตาํรวจท่ีมียศตั้งแต่พนัโท นาวาโท นาวาอากาศโทหรือพนัตาํรวจโทถึงพนัเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกหรือพนั
ตาํรวจเอก ขา้ราชการตุลาการหรือขา้ราชการอยัการ ตั้งแต่ชั้น 1 ถึง 2 ทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้น
วงเงินไม่เกินสองแสนบาท 
 ขา้ราชการพลเรือนระดบั 9 ถึง 10 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่าขา้ราชการทหารหรือ        ขา้ราชการ
ตาํรวจท่ีมียศตั้งแต่พนัเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกหรือพนัตาํรวจเอกท่ีไดรั้บอตัรา          เงินเดือนพนัเอก 
(พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) หรือพนัตาํรวจเอก (พิเศษ) พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีหรือ
พลตาํรวจตรี ขา้ราชการตุลาการหรือขา้ราชการอยัการ ตั้งแต่ชั้น 3 ถึง 4 ทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้น
วงเงินไม่เกินหา้แสนบาท 
 ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 11 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่าขา้ราชการทหารหรือขา้ราชการตาํรวจท่ีมียศ
ตั้งแต่พลโท พลเรือโท พลอากาศโทหรือพลตาํรวจโท ขา้ราชการตุลาการหรือขา้ราชการอยัการ ตั้งแต่ชั้น 5 ข้ึนไป
ทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้นวงเงินไม่เกินหน่ึงลา้นบาทขา้ราชการดงักล่าวหมายถึงขา้ราชการประจาํ
เท่านั้น 

ขา้ราชการบาํนาญตั้งแต่ระดบั 6 หรือเทียบเท่าข้ึนไป ทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองได ้
ในวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท  

พนกังานรัฐวิสาหกิจทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้นทาํนองเดียวกบัขา้ราชการอ่ืนตามท่ีระบุ
ไว ้
 สมาชิกรัฐสภา ขา้ราชการการเมือง หรือผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครทาํสัญญาประกนั       ผูอ่ื้นหรือ
ตนเองไดใ้นวงเงินไม่เกินหน่ึงลา้นบาท 
 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจงัหวดั สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมือง      พทัยา 
สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร กรรมการสุขาภิบาล กาํนนั และผูใ้หญ่บา้นทาํสัญญาประกนั  ผูอ่ื้นหรือตนเองได้
ในวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท 

                                                           
44  แหลง่เดิม. หน้า 178-178/1 

DPU



กรณีบุคคลใดทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไว ้แต่หลกัประกนัยงัไม่เป็นการเพียงพอใหใ้ชบุ้คคล
อ่ืนหรือใชห้ลกัทรัพยอ่ื์นเป็นหลกัประกนัเพ่ิมเติมได ้

  คาํสั่งน้ีโดยหลกัการทัว่ไปสอดคลอ้งกบัระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 เร่ืองการใช้
บุคคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวและระเบียบสาํนกังานอยัการสูงสุดว่าดว้ย
การใชบุ้คคลเป็นหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวพ.ศ.2536 ซ่ึงหลงัจากนั้นผูต้อ้งหาไดรั้บอนุญาต
ให้ปล่อยชัว่คราวเพ่ิมข้ึน แต่การปล่อยชัว่คราวในชั้นพนกังานตาํรวจก็ยงัคงข้ึนอยูท่ี่การอนุญาตให้
ปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัและหลกัประกนัเช่นกนั 
   
 4.1.4. มตคิณะรัฐมนตรีเกีย่วกบัร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 

โดยท่ีในขณะน้ีได้มีมติคณะรัฐมนตรีท่ีได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสร็จแลว้ซ่ึงมีเน้ือความเป็นการแกไ้ขบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจาํกดั
สิทธิเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงตามมาตรา 29 ประกอบมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 237 มาตรา 238 มาตรา 239 มาตรา 
240 มาตรา 241 มาตรา 242 และมาตรา 243 แห่งบทบญัญติั                     รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย 
บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

เน้ือหาในร่างพระราชบญัญติัน้ีมีขอ้ความบางส่วนท่ีบญัญติัแกไ้ขเก่ียวกบัการปล่อย          ชัว่คราว
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในชั้นศาลซ่ึงมีจุดประสงค์เพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย       เหล่านั้น บางส่วน
สอดคลอ้งกับจุดประสงค์ของการศึกษาวิจัยตามวิทยานิพนธ์น้ี จึงเห็นเป็นการ        สมควรท่ีจะตอ้งนําร่าง
พระราชบญัญติัดงักล่าวในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมากล่าวไวใ้นท่ีน้ีดงัต่อไปน้ีคือ 

(1)  มาตรา 23 ใหย้กเลิกความในมาตรา 108 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน 
 “มาตรา 108 ในการวินิจฉยัคาํร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราว ให้ถือเป็นหลกัว่าจะต้องได้รับการพจิารณาอย่าง
รวดเร็วและผู้ต้องหาหรือจําเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว เว้นแต่           จะมีเหตุจําเป็นที่ต้อง
ควบคุมผู้ต้องหาหรือขังจําเลยไว้ ทั้งน้ี ตอ้งพิจารณาขอ้เหล่าน้ีประกอบ 

(1) ความหนกัเบาแห่งขอ้หา 
(2) พยานหลกัฐานท่ีปรากฏแลว้มีเพียงใด 
(3) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอยา่งไร 
(4) เช่ือถือผูร้้องขอประกนัหรือหลกัประกนัไดเ้พียงใด 
(5) ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ 
(6) ภยนัตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการปล่อยชัว่คราวมีเพียงใดหรือไม่ 
(7) ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยตอ้งขงัตามหมายศาล ถา้มีคาํคดัคา้นของพนกังาน         สอบสวน 

พนกังานอยัการหรือโจทกแ์ลว้แต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวนิิจฉยัได ้
การส่ังไม่ให้ปล่อยช่ัวคราวต้องบันทกึเหตุน้ันไว้และแจ้งเหตุผลให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยทราบโดยเร็ว” 

เม่ือพิจารณาร่างดงักล่าวเห็นวา่คณะรัฐมนตรีไดเ้ลง็เห็นวา่การคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย
นั้นจะตอ้งใชห้ลกัในการสันนิษฐานไวก่้อนวา่เขาเหล่านั้นเป็นผูบ้ริสุทธ์ิอยูจ่นกวา่จะมี             คาํพิพากษาพิสูจน์
ความผิด ผูต้อ้งหาหรือจะเลยเหล่านั้นจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาใหป้ล่อยชัว่คราวเป็นหลกั ส่วนการควบคุมตวัไว้
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นั้นเป็นเหตุจาํเป็น และยงัสอดคลอ้งกบัคาํแนะนาํของประธาน       ศาลฎีกาท่ีไดอ้อกคาํแนะนาํไวใ้ห้พิจารณา
อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวเป็นหลกัอีกดว้ย 

นอกจากน้ีร่างฯดังกล่าวยงักาํหนดให้ผูพิ้พากษาท่ีสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจะตอ้งบนัทึก
เหตุผลการไม่อนุญาตและตอ้งแจง้เหตุผลให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทราบโดยเร็วอีกดว้ยซ่ึงถือวา่เป็นการนาํเอาหลกั
ในคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกามาบญัญติัเป็นกฎหมายให้ชดัเจนและมีผลเป็นการบงัคบัให้ตอ้งปฏิบติัตามอีก
ดว้ยซ่ึงยอ่มเป็นบทบญัญติัท่ีมีผลเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นไดต้รงกบัหลกัสากล 

(2)  มาตรา 24 ใหย้กเลิกความในมาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงแกไ้ข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                 (ฉบับท่ี 13) 
พ.ศ.2525  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “มาตรา 110 ในคดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกินห้าปีข้ึนไป ผูท่ี้ถูกปล่อยชัว่คราวตอ้งมีประกนัและจะ
มีหลกัประกนัดว้ยหรือไม่กไ็ด ้
 ในค ดีอย่ า ง อ่ืนจะป ล่อยชั่ ว คร าวโดยไ ม่ มีประกัน เลยห รือ มีประกันห รือ มีประกันและ             
หลกัประกนัดว้ยกไ็ด ้

การเรียกประกันหรือหลักประกันตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง จะเรียกเกินควร                แก่กรณี
มไิด้ ” 
 เม่ือพิจารณาร่างฯมาตราน้ีแลว้จะเห็นวา่คณะรัฐมนตรีไดเ้พ่ิมอตัราโทษขยายใหก้ารปล่อย         ชัว่คราว
โดยไม่จาํตอ้งมีประกนัหรือหลกัประกนัข้ึนเป็นโทษจาํคุกอยา่งสูงเกินหา้ปีข้ึนไป ซ่ึงในจุดน้ียอ่มส่งผลใหส้ามารถ
ช่วยเหลือผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไดม้ากข้ึนเน่ืองจากฐานของการพิจารณา          ขยายกวา้งข้ึนไม่จาํกดัเฉพาะผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยท่ีตอ้งคดีท่ีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเพียงสามปีเท่านั้นตามกฎหมายเดิม 
 นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดห้ามการเรียกประกนัหรือหลกัประกนัจนเกินควรแก่กรณี              ซ่ึงในส่วนน้ี
จะเห็นได้ว่าคณะรัฐมนตรีได้นําหลกัสากลและหลกัจากฎหมายของต่างประเทศมาใช้กาํหนดห้ามการเรียก
หลกัประกนัสูงเกินความจาํเป็นไวเ้ช่นเดียวกบัหลกัในคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาอีกเช่นกนั 
 แต่จากการศึกษาในวิทยานิพนธ์น้ีในส่วนปัญหาจากการปฏิบติัขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏอยูน่ั้นแมผู้พิ้พากษา
โดยทัว่ไปจะไดถื้อปฏิบติัตามคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาคือใหป้ล่อยชัว่คราว           เป็นหลกัก่อนท่ีจะมีการ
ร่างกฎหมายในส่วนน้ีมาเน่ินนานแลว้ก็ตาม แต่ก็มกักาํหนดให้เรียกประกนัและหลกัประกนัดว้ยเสมอและถึงแม้
จะกาํหนดเป็นกฎหมายวา่หา้มเรียกหลกัประกนัสูงเกินความ      จาํเป็นแต่กฏหมายกมิ็ไดก้าํหนดวา่อยา่งไรถือเป็น
การเรียกประกนัจนเกินควรแก่กรณี กย็งัคงเป็น     ช่องวา่งทาํใหก้ารปฏิบติัเหล่ือมลํ้าและปัญหากย็งัคงอยูแ่มต่้อมา
จะมีการออกกฎหมายตามมติ                 คณะรัฐมนตรีดงักล่าวน้ีก็ตาม เห็นไดว้่าการอออกกฎหมายใหม่ตาม
มาตราท่ีกล่าวตามมติน้ี              ไม่สามารถแกปั้ญหาท่ีผูเ้ขียนพยายามช้ีใหเ้ห็นในวทิยานิพนธ์น้ี 
 (3)  นอกจากน้ีตามมาตรา 25 ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 110/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  

 “มาตรา 110/1 ในการอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว เจ้าพนักงานหรือศาลจะกําหนดเงื่อนไข
เกีย่วกบัทีอ่ยู่ของผู้ทีถู่กปล่อยช่ัวคราวหรือกาํหนดเงื่อนไขอืน่ใดตามควรแก่กรณกีไ็ด้” 
 พิเคราะห์เน้ือความในมาตราน้ีแลว้เห็นวา่คณะรัฐมนตรีมีแนวความคิดเก่ียวกบัการกาํหนด    เง่ือนไขใน
การปล่อยชัว่คราวเช่นกนัแต่จุดประสงคเ์นน้ท่ีการกาํหนดท่ีอยูข่องผูท่ี้ถูกปล่อยชัว่คราวหรือกาํหนดเง่ือนไขอ่ืนใด
ตามควรแก่กรณี คือกาํหนดใหผู้มี้คาํสั่งสามารถใชดุ้ลยพินิจกาํหนดท่ีอยูแ่ละเง่ือนไขได ้แต่ร่างฯกฎหมายมาตราน้ี
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ยงัขาดความชดัเจนในจุดประสงคข์องการกาํหนดเง่ือนไข ดงักล่าววา่กาํหนดไวเ้พ่ืออะไรและเง่ือนไขท่ีใหก้าํหนด
ไดน้ั้นมีอะไรบา้งจุดประสงคข์องเง่ือนไข     แต่ละอยา่งกาํหนดไวเ้พ่ืออะไร ซ่ึงต่างจากการกาํหนดเง่ือนไขตาม
วิทยานิพนธ์น้ีท่ีผูเ้ขียนประสงค์   จะช้ีให้เห็นถึงการนาํเง่ือนไขต่าง ๆ มากาํหนดไวเ้พ่ือเป็นหลกัประกนัแก่ผูมี้
อาํนาจสั่งให้ปล่อย         ชัว่คราวใชใ้นการสั่งอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวไปโดยวิธีกาํหนดเง่ือนไขแทนการเรียก
ประกนัและหลกัประกนัจากฝ่ายผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเลยทีเดียว 
 
4.2.  ปัญหาในการปล่อยช่ัวคราว 

จากการศึกษาพบว่าหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการปล่อยชัว่คราวของประเทศไทยนั้นยงัมีขอ้        
บกพร่องท่ีเป็นปัญหาก่อใหเ้กิดความเหล่ือมลํ้าและไม่เป็นธรรมต่อบุคคลในสงัคมคือ 
   
 4.2.1.  ปัญหาอาํนาจการใช้ดุลยพนิิจของผู้พพิากษา 

บทบัญญัติของกฎหมายให้อาํนาจในการใช้ดุลยพินิจของผูพ้ิพากษาในการปล่อย
ชัว่คราวไวอ้ยา่งกวา้งขวาง ดุลพินิจในท่ีน้ีหมายถึงการวินิจฉยัท่ีเห็นสมควรของผูพ้ิพากษา45ท่ีจะเป็น
ผูพ้ิจารณาสั่งคาํร้องขอปล่อยชัว่คราว เป็นอาํนาจท่ีจะเลือกตดัสินใจภายในขอบเขตของกฎหมาย
ตามแต่            ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีปรากฏเฉพาะเร่ืองซ่ึงการบญัญติักฎหมายลายลกัษณ์
อกัษรเป็นธรรมดาท่ีไม่อาจบญัญติักฎหมายใหค้รอบคลุมไดใ้นทุก ๆ เร่ืองทั้งเหตุการณ์ภายหลงัการ
บญัญติักฎหมายก็อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั การบญัญติักฎหมายจึงตอ้งมีความยืดหยุ่น
ให้สามารถใชดุ้ลพินิจได ้     ตามแต่ขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏแลว้แต่กรณีไป แต่การใชดุ้ลพินิจนั้นหาก
ใชต้ามอาํเภอใจปราศจาก        เหตุผลไม่มีการควบคุมตรวจสอบก็อาจก่อใหเ้กิดความอยติุธรรมข้ึน
ไดโ้ดยการใชอ้าํนาจในทางท่ีผิด หรือใชอ้าํนาจโดยมิชอบ จึงตอ้งมีการจาํกดัขอบเขตของการใช้
ดุลพินิจและตอ้งสามารถควบคุม    ตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจได ้

ประเทศไทยมีบทบญัญติัตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108ถึง มาตรา 113  อนัเป็น
กฎหมายเก่ียวกบัขอบเขตของหลกัเกณฑก์ารใชดุ้ลพินิจท่ีศาลจะพิจารณาสั่งคาํร้องขอปล่อย ชัว่คราวโดยเฉพาะ
หลกัเกณฑต์ามมาตรา 108 (1)-(7) กาํหนดใหก้ารวินิจฉยัคาํร้องขอใหป้ล่อย        ชัว่คราวตอ้งพิจารณาขอ้เหล่าน้ี
ประกอบคือ 

(1)  ความหนกัเบาแห่งขอ้หา กฎหมายไม่ไดก้าํหนดวา่ขอ้หาหนกัเบาเท่าไรท่ีจะเป็นเกณฑ ์   กาํหนด
วา่ขอ้หาใดควรหรือไม่ควรใหป้ล่อยชัว่คราวอยา่งไร  

(2) พยานหลกัฐานท่ีปรากฏแลว้มีเพียงใด ในส่วนน้ีไม่อาจกาํหนดใหแ้น่นอนไดใ้นตวั           อยูแ่ลว้
เพราะตอ้งแลว้แต่ดุลพินิจของผูพิ้พากษาผูพิ้จารณาคดีนั้นท่ีจะพิจารณาวา่ขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏหรือพยานหลกัฐาน
ในคดีจาํนวนเท่าใดจึงจะเป็นขอ้พิจารณาในการใหป้ล่อยชัว่คราวได ้

(3) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอยา่งไร กฎหมายไม่อาจกาํหนดลกัษณะของพฤติการณ์ไดว้า่จะตอ้ง
มีพฤติการณ์อยา่งไรจึงจะไดรั้บการปล่อยชัว่คราวสุดแลว้แต่ดุลพินิจของผูพิ้พากษา        เช่นกนั 

                                                           
45 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 . น.309 . 
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(4)  เช่ือถือผูร้้องขอประกนัหรือหลกัประกนัไดเ้พียงใด ในเร่ืองความเช่ือถือในตวัผูร้้องขอหรือ
หลกัประกันนั้ นเป็นดุลพินิจของผูพิ้พากษาท่ีพิจารณาการขอประกันนั้น ๆ ว่าเช่ือถือในตัวผูร้้องขอหรือใน
หลกัประกนัมากนอ้ยเพียงใด  

(5)  ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่  ในส่วนน้ียอ่มแลว้แต่พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเร่ือง ๆ 
ไป และอยูใ่นดุลพินิจของผูพิ้จารณาสั่งคาํร้องในคดีนั้น ๆ ซ่ึงไม่มีขอบเขตท่ีแน่นอน 

(6)  ภยนัตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการปล่อยชัว่คราวมีเพียงใดหรือไม่ ในส่วนน้ีก็ยอ่ม
แลว้แต่ขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏเช่นเดียวกนั 

(7) ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยตอ้งขงัตามหมายศาล ถา้มีคาํคดัคา้นของพนักงาน        
สอบสวน พนักงานอยัการหรือโจทก์แลว้แต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได ้สุดแลว้แต่            
ดุลพินิจของผูพ้ิพากษาผูพ้ิจารณาสัง่คาํร้องวา่คาํคดัคา้นใดมีนํ้าหนกัใหรั้บฟังไดห้รือไม่เช่นกนั 

เม่ือพิจารณาบทบญัญติัน้ีแลว้จะเห็นว่ากฎหมายเปิดโอกาสให้ผูพ้ิพากษาสามารถใช ้        
ดุลพินิจกวา้งขวางมากโดยใหอ้าํนาจการตดัสินใจไวไ้ม่มีขอบเขตท่ีแน่นอน  

ในการควบคุมการใชดุ้ลพินิจกฎหมายกาํหนดให้ผูพ้ิพากษารับฟังคาํคดัคา้นของผูท่ี้อาจ    
ไดรั้บความเสียหายจากการใชดุ้ลพินิจตามอนุมาตรา (7) และมาตรา 109 และบญัญติัให้คาํขอ
ประกนัตอ้งไดรั้บการพิจารณาอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ีการไม่ใหป้ระกนัตอ้งแจง้เหตุผลใหผู้ต้อ้งหา
หรือจาํเลยทราบดว้ยตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  มาตรา 239  บทบญัญติัน้ี
ถือเป็นการตรวจสอบดุลพินิจของผูพ้ิพากษาผูพ้ิจารณาสั่งให้ตอ้งเปิดเผยเหตุผลแห่งคาํสั่งและ
ขอ้พิจารณาประกอบการสัง่นัน่เอง 

จากการศึกษาน้ีพบว่าแมศ้าลจะไดใ้ช้ดุลยพินิจในการอนุญาตให้ปล่อยผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลย        เป็นหลกัตามขอ้ปฏิบติัท่ีว่าทุกคนพึงไดรั้บอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว ตามหลกักฎหมาย
ปัจจุบนั และตามคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกา และแมศ้าลจะเห็นว่าการท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะ
ไม่ไดรั้บการอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวตอ้งเป็นเร่ืองมีเหตุจาํเป็นและบงัคบัว่าคาํสั่งไม่อนุญาตให้
ปล่อยชัว่คราวตอ้งแสดงเหตุผลตามกฎหมาย ดุลยพินิจของศาลในการสัง่คาํร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราว
นั้นก็ยงัข้ึนอยู่ท่ีการเรียกประกนัหรือหลกัประกนัเป็นส่วนใหญ่ ศาลมกัจะสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชัว่คราวโดยใชดุ้ลพินิจวา่ประกนัหรือหลกัประกนัไม่เพียงพอท่ีจะป้องกนัการหลบหนีของผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยได ้ซ่ึง                    ท่ีจริงแลว้เป็นการพิจารณาสั่งท่ีผดิหลกักฎหมายในเร่ืองการปล่อย
ชัว่คราวทั้งส้ินเพราะโดยหลกัการสันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกว่าจะ
พิสูจน์ไดว้่ามีความผิดตามกฎหมาย (The Presumption of Innocent) ให้โอกาสแก่ฝ่ายผูถู้ก
กล่าวหาในการต่อสู้คดีแสวงหาพยาน          หลกัฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนก่อนมีคาํ
พิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทาํ     ความผิดจะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็น
ผูก้ระทาํความผิดมิได ้ดงันั้นผูต้อ้งหาและจาํเลยจะตอ้งมี เสรีภาพอยู่จนกว่าจะถูกศาลพิพากษาให้
จาํคุก หมายความวา่โดยหลกัแลว้ไม่อาจควบคุมตวัเขาไวไ้ด ้จะควบคุมไดก้แ็ต่เพราะมีเหตุจาํเป็นซ่ึง
หมายถึงเพราะเกรงว่าบุคคลเหล่านั้นจะหลบหนี,เกรงว่าจะไปทาํให้พยานหลกัฐานยุ่งเหยิงหรือ
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เพราะเหตุเน่ืองจากความร้ายแรงของความผิด แต่ผูพ้ิพากษาท่ีพิจารณาสั่งคาํร้องขอปล่อยชัว่คราว
กลบัไม่ไดค้าํนึงถึงเหตุผลในส่วนน้ีเป็นสาํคญั  ทาํให้บุคคลเหล่าน้ีถูกจาํกดัเสรีภาพทั้งในระหว่าง
การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณา ซ่ึงหลกัท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทุกคนพึงไดรั้บ
อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวน้ีกลบัไม่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพียงแต่
ปรากฏอยู่ในคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเท่านั้น ซ่ึงคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาท่ีวางแนว
ปฏิบติัในการพิจารณาปล่อยชั่วคราวแก่ศาลจะมีขอ้ดีแต่ก็ไม่ใช่กฎหมาย  ไม่มีผลบงัคบัเหมือน
กฎหมาย จึงไม่มีความแน่นอน  
  
 4.2.2.  ปัญหาการพจิารณาประเภทของการประกนัและหลกัประกนั 

การใชดุ้ลพินิจพิจารณาประเภทของการประกนัและหลกัประกนัก่อให้เกิดความ               ไม่เสมอ
ภาคเพราะฐานะทางเศรษฐกิจท่ีไม่เท่าเทียมกนัของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะ
ไดบ้ญัญติัให้ศาลสามารถมีคาํสั่งให้ปล่อยชัว่คราวไดถึ้งสามประเภทคือปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนั ปล่อย
ชัว่คราวโดยมีประกนัและปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัและหลกัประกนั        โดยเฉพาะคดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่ง
สูงเกินสามปีข้ึนไปเท่านั้นท่ีกฎหมายกําหนดให้การปล่อย      ชัว่คราวตอ้งมีประกนัและจะมีหลกัประกนัดว้ย
หรือไม่ก็ได ้ส่วนคดีอย่างอ่ืนจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกนัเลย หรือจะปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันหรือ
หลกัประกนัก็ได ้แต่ในทางปฏิบติัศาลมกัจะไม่สั่งอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนัเลยหรือพิจารณาส่ัง
ใหป้ล่อยชัว่คราวในอตัราท่ีนอ้ยมากส่วนใหญ่จะเรียกประกนัและหลกัประกนัดว้ยแทบทั้งส้ิน 

เม่ือพิจารณาแลว้โดยจุดมุ่งหมายของกฎหมาย มิได้เน้นในเร่ืองการเรียกประกนัหรือหลกัประกนั แต่
ในทางปฏิบติัแลว้จากปัญหาการใชดุ้ลพินิจของศาลอยา่งกวา้งขวางในการท่ีจะอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวหรือไม่
อนุญาต และขอ้จาํกดัของกฎหมายท่ีให้ศาลตอ้งใชดุ้ลพินิจเพียงการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว
เท่านั้น ดงันั้นปัจจุบนัแมศ้าลจะใชดุ้ลพินิจให้ปล่อยชัว่คราวเป็นส่วนใหญ่ก็ตามแต่ศาลก็มกัจะอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นการนําบุคคลหรือนําเงินทองทรัพยสิ์นมาเป็น
หลกัประกนั การเรียกประกนัหรือหลกัประกนันั้น               จุดประสงค์ก็เพราะไม่แน่ใจว่าบุคคลเหล่านนั้นจะ
หลบหนีหรือไม่ หรือมองในแง่ของผูพิ้พากษาท่ีพิจารณาสั่งคาํร้องท่ีเห็นวา่เพ่ือเป็นการป้องกนัตวัเองจากการเส่ียง
ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบหากสั่งอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวแลว้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นหลบหนีไปซ่ึงอาจถูกฝ่ายผู ้
ตอ้งเสียหายจากการส่ังอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวร้องเรียนไดท้ั้ง ๆ ท่ีคดีเหล่านั้นบางคดีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูง
ไม่เกินสามปีหรือแมผู้ต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นจะแสดงหลกัฐานต่าง ๆ มากมายเท่าใดวา่ตนจะไม่หลบหนี แต่      
ผูพิ้พากษากจ็ะใชดุ้ลพินิจวา่หลกัฐานเหล่านั้นไม่พอฟังวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นจะไม่หลบหนีหรือบางคร้ังกแ็ทบ
จะไม่ไดส้นใจฟังหลกัฐานเหล่านั้นเลย ซ่ึงการเรียกหลกัประกนัดงักล่าวนั้นผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นเคยต่อสู้
ในเร่ืองน้ีวา่เป็นการกระทาํท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของตนแต่ศาลฎีกาไดว้ินิจฉยัวา่ไม่เป็น
การกระทาํท่ีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอนัเป็นการขดัต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่อยา่งใด ผูพิ้พากษาจึงใช้
ดุลพินิจเรียกประกนัและหลกัประกนัเกือบทุกคดี และมกัจะเรียกประกนัสูงเกินควรอีกดว้ย 

นอกจากนี้ในส่วนหลักประกันที่เรียกน้ันสมควรจะเป็นจํานวนเท่าใด ก็ไม่ปรากฏ          หลกัเกณฑ์
แน่นอน คงประมาณไดเ้พียงวา่หลกัประกนัท่ีสมควรคือจาํนวนท่ีพอดีท่ีจะทาํให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยมาปรากฏตวั
ตามกาํหนดนดั ประกนัท่ีเกินเลยไปกวา่นั้นถือวา่สูงเกินไป ดงันั้นจึงก่อใหเ้กิดความเหล่ือมลํ้ากนัอยา่งมากเช่นต่าง
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ศาลกนักจ็ะกาํหนดจาํนวนไวไ้ม่เท่ากนั ตวัอยา่งเช่นในคดีฆ่าผูอ่ื้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ในศาล
อาญากาํหนดราคาประกนัดว้ยเงินสดและหลกัทรัพยไ์วจ้าํนวน 500,000 บาท 46 ในศาลอาญากรุงเทพใตก้าํหนด
ราคาประกนัดว้ยเงินสด ( ซ่ึงรวมทั้งสมุดเงินฝากประจาํและสลากออมสิน ) ไวจ้าํนวน 500,000 บาทเช่นกนัแต่
หากเป็นการใชห้ลกัทรัพย ์     อยา่งอ่ืนนอกจากเงินสดจะตอ้งใชห้ลกัทรัพยท่ี์มีราคาเพ่ิมข้ึนอีก 50 % ของเงินสด47 
แต่ในศาลอาญาธนบุรี กลบักาํหนดหลกัประกนัไวจ้าํนวน 300,000-600,000 บาท ซ่ึงศาลอาจใชดุ้ลยพินิจเรียก        
หลกัประกนัไดต้ั้งแต่ 300,000 บาทถึง 600,000 บาท48 ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีถูกดาํเนินคดีในศาลอาญา หรือศาล
อาญากรุงเทพใตจ้ะตอ้งหาหลกัประกนัมามอบแก่ศาลถึง 500,000 บาทในขณะท่ีหากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยผูน้ั้นถูก
ดาํเนินคดีท่ีศาลอาญาธนบุรีและผูพิ้พากษาผูพิ้จารณาสั่งเห็นควรใชดุ้ลพินิจกาํหนดหลกัประกนัเพียง 300,000 
บาท ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยผูน้ั้นกจ็ะไดเ้ปรียบในการหาจาํนวนหลกัประกนัท่ีตํ่ากวา่ แต่หากผูพิ้พากษาผูพิ้จารณาสั่ง
เห็นวา่ควรใชดุ้ลพินิจกาํหนดหลกัประกนัขั้นสูงถึง 600,000 บาท ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยผูน้ั้นกย็อ่มเสียเปรียบไดรั้บ
ความเดือดร้อนในการท่ีจะตอ้งหาหลกัประกนัในจาํนวนท่ีสูงข้ึนกวา่กนัมาก  

การกาํหนดหลกัประกนัยอ่มเป็นปัญหาท่ียากยิ่งของแต่ละศาลท่ีจะกาํหนดวา่ความผิด     เช่นไรควร
กาํหนดจาํนวนหลกัประกนัเท่าใด และขอ้เท็จจริงท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละคดียิ่งเป็นการยากท่ีแต่ละศาลจะ
กาํหนดจาํนวนหลกัประกนัไวเ้ป็นอตัราตายตวั ปัญหาจึงอยู่ท่ีว่าผูพิ้จรณาสั่งจะกาํหนดจาํนวนหลกัประกนัไว้
เท่าใดจึงจะเป็นการเหมาะสมใหทุ้กฝ่ายไดรั้บความยติุธรรมและไดรั้บความเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย 

แต่ในปัญหาการกําหนดจํานวนหลักประกันบางกรณีกฎหมายกําหนดราคาหลักทรัพย์ไว ้          
โดยเฉพาะแลว้เช่นความผดิตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค การปล่อย       ชัว่คราวโดยมี
ประกนัแต่ไม่มีหลกัประกนั หรือมีประกนัและหลกัประกนั กาํหนดไดเ้พียงไม่เกินหน่ึงในสามของจาํนวนเงินตาม
เช็ค49 ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาในการกาํหนดจาํนวนวงเงินของประกนัและหลกัประกนัไปไดส่้วนหน่ึง แต่ย่อม
เป็นไปไม่ไดใ้นทางปฏิบติัท่ีผูบ้ญัญติักฎหมายจะสามารถกาํหนดวงเงินประกนัให้ครอบคลุมในทุกฐานความผิด 
และทุกพฤติการณ์ได ้

การกาํหนดจาํนวนหลกัประกนัท่ีเรียกนั้นศาลเองก็อา้งหลกัว่ากาํหนดเอาตามกฎหมายและความ
เหมาะสม เป็นการยากท่ีจะทาํใหป้ระชาชนเขา้ใจไดว้า่กาํหนดมาโดยเหมาะสมจริงหรือไม่หรือเป็นการกาํหนดเอา
เองตามอาํเภอใจจะถือเอามาตรฐานของใครเป็นเกณฑว์ดัว่าเหมาะสมหรือไม่ แมต้ามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนั มาตรา 239 จะไดบ้ญัญติัไวช้ดัเจนวา่คาํขอประกนันั้นจะเรียกหลกัประกนัจนเกินควรแก่กรณีมิไดก้ต็าม  

การเรียกหลกัทรัพยสู์งเกินไปเป็นการขดัต่อหลกัการปล่อยชัว่คราว ส่งผลกระทบต่อ          ผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยท่ีมีฐานะยากจนอยา่งยิ่ง เพราะผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นอาจไม่สามารถหา      หลกัประกนัดงักล่าว
มาได ้ 
  

                                                           
46   ประกาศศาลอาญาเร่ืองการขอปล่อยชัว่คราว ราคาประกนัดว้ยเงินสดและหลกัทรัพย ์,ภาคผนวก 

ค 
47 ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต ้เร่ืองการขอปล่อยชัว่คราว ราคาประกนัดว้ยเงินสดและหลกัทรัพย,์          

ภาคผนวก ค 
48   ตารางหลกัประกนัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยของศาลอาญาธนบุรี, ภาคผนวก ค 
49   พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผดิอนัเกิดจากการใชเ้ชค็ พ.ศ.2534 มาตรา 6  
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 4.2.3.  การขาดข้อมูลทีส่มบูรณ์ครบถ้วนเกีย่วกบัตวัผู้ต้องหาหรือจําเลยเหล่าน้ัน  
การท่ีศาลจะสามารถสั่งคาํร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวโดยใชดุ้ลยพินิจไดดี้และถูกตอ้งนั้น ศาลจะต้อง

ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยเหล่าน้ันเช่น ตาํแหน่งหนา้ท่ี อาชีพ ฐานะ ช่ือเสียง
เกียรติคุณ ความร้ายแรงแห่งการกระทาํ ผลแห่งการกระทาํท่ีถูกกล่าวหา ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้ผู ้
พิพากษาสามารถตดัสินใจสั่งคาํร้องไดถ้กูตอ้ง จึงจาํเป็นจะตอ้งมีผูช่้วยเสาะแสวงหาขอ้มูลดงักล่าวแต่ในปัจจุบนัผู ้
พิพากษาไม่มีเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการช่วยสืบเสาะใหท้ราบรายละเอียดท่ีถูกตอ้งไดเ้พราะขาดอตัรากาํลงัคนนัน่เอง  
ผูพิ้พากษาไม่มีโอกาสไดรู้้ขอ้เท็จจริงเหล่านั้นจนกวา่คดีจะข้ึนสู่ศาลซ่ึงเป็นเวลาเดียวกบัท่ีผูถู้กกล่าวหายื่นคาํร้อง
ขอให้ปล่อยชัว่คราว ดงันั้นขอ้มูลท่ี             ผูพิ้พากษาใชใ้นการพิจารณาคาํร้องก็โดยอาศยัเพียงขอ้มูลเท่าท่ีมี
ปรากฏอยู่ในสํานวนในขณะนั้นซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีค่อนขา้งจาํกดัมากโดยจะนาํมาฟังประกอบกบัคาํคดัคา้นของ
พนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ จึงทาํใหผู้พิ้พากษามีแนวโนม้ท่ีจะพิจารณาใหค้วามสาํคญักบัหลกัประกนั
มากข้ึน 

นอกจากน้ีหากศาลจะใชว้ิธีไต่สวนเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงโดยอาศยัอาํนาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 21 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 เป็นวิธีการไต่สวน
พยานเพ่ือให้ไดท้ราบรายละเอียดเก่ียวกบัคาํร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวนั้น ๆโดยเรียกพยานท่ีสาํคญัไดแ้ก่บุคคลผู ้
ใกลชิ้ดกบัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเช่นคนในครอบครัว ผูใ้หญ่บา้น พนกังานสอบสวน หรือพนักงานอยัการหรือ
พยานหลกัฐานใด ๆ ท่ีเห็นว่าจาํเป็นตอ้งนาํสืบเพื่อให้ไดท้ราบขอ้เท็จจริงในประเด็นท่ีว่าหากปล่อยชัว่คราวไป
แลว้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นจะหลบหนีหรือไม่         ในส่วนน้ีก็เป็นดุลพินิจของศาลท่ีจะพิจารณาเป็นเร่ือง ๆ ไป 
มิใช่บทบงัคบัวา่จะตอ้งทาํการไต่สวน       ทุกคดี 50 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เป็นการเพ่ิมภาระหนา้ท่ีแก่ผูพิ้พากษา ทาํให้ผู ้
พิพากษามกัจะไม่ใชดุ้ลยพินิจในการสั่งไต่สวนดงักล่าวและการไต่สวนน้ีทาํกใ็หไ้ดข้อ้เทจ็จริงเพียงในระดบัหน่ึง
เท่านั้นซ่ึงอาจยงัไม่ชดัแจง้เพียงพอเม่ือเทียบกบัการมีหน่วยงานหรือเจา้พนกังานผูท้าํหน้าท่ีสืบเสาะขอเ้ท็จจริง       
เก่ียวกบัตวัผูถู้กกล่าวหาเพราะจะทาํให้ทราบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ไดช้ัดแจ้งกว่าไม่ว่าจะเป็นประวติัการกระทาํ
ความผิดของผูถู้กกล่าวหา สถานะทางครอบครัว ขอ้เท็จจริงแห่งคดีในเบ้ืองตน้ ส่ิงแวดลอ้มหรือพฤติการณ์
ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีอาจใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบดุลพินิจในการสั่งคาํร้องได ้พร้อมการประเมินในเบ้ืองตน้และการ
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา โดยหน่วยงานน้ีตอ้งดาํเนินการ     สืบเสาะขอ้เท็จจริงดงักล่าวไวก่้อนท่ีคดี
จะเขา้สู่ศาลอีกดว้ยเพระการท่ีจะพิจารณาสั่งคาํร้องขอปล่อยชัว่คราวนั้นผูพิ้พากษาจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลเหล่านั้นมา
ให้ทันกบัการท่ีจะตอ้งพิจารณาสั่งคาํร้องขอปล่อยชั่วคราวในทันทีท่ีมีการยื่นคาํร้องเน่ืองจากบทบังคบัตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 กาํหนดให้ศาลตอ้งรีบสั่งคาํร้องนั้นโดยเร็วซ่ึงหมายถึง
โอกาสแรกท่ีคดมาสู่ศาล     ไม่วา่จะเป็นขั้นตอนการฝากขงัหรือยืน่ฟ้องคดีกต็าม  

นอกจากน้ีเม่ือมีการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวไปแลว้อาจมีพฤติการณ์ใด ๆ เปล่ียนแปลงไปซ่ึงผู ้
พิพากษาควรทราบจึงน่าจะมีการตรวจสอบติดตามผลเป็นระยะ ๆ โดยหน่วยงานสืบเสาะดงักล่าวแลว้รายงานต่อผู ้
พิพากษาเพ่ือพิจารณาเปล่ียนแปลงคาํสั่งไดเ้ม่ือพฤติการณ์เปล่ียนไป เช่นมีการไปข่มขู่พยานหรือผูเ้สียหาย ผูถู้ก
กล่าวหามีพฤติการณ์ตระเตรียมท่ีจะหลบหนี หรือจะไปก่ออนัตราย             ก่อเหตุร้ายหรือกระทาํความผิดใด ๆ 
ข้ึนอีก 

                                                           
50 ภทัรศกัด์ิ  วรรณแสง.  “การใชดุ้ลพินิจในการปล่อยชัว่คราว.”  ดุลพาห.  43,4.  ตุลาคม-ธนัวาคม 

2539, น 40. 
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ความจริงท่ีปรากฏข้ึนจึงไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็นผลเสียกระทบ
ต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล เพราะเกิดความเหล่ือมลํ้ าในทางปฎิบติัท่ีบุคคลท่ีมีฐานะการเงินและ
เศรษฐกิจดียอ่มไดเ้ปรียบไดรั้บการปล่อยชัว่คราวมากกวา่บุคคลท่ีมีฐานะยากจน เพราะคนเหล่าน้ีไม่
มีเงินทองหรือทรัพยสิ์นใด ๆ ท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นหลกัประกนัหรือแมแ้ต่จะหาบุคคลใด ๆ มาทาํสัญญา
ประกนัใหแ้ก่ตนเพราะเป็นการยากท่ีคนยากจนจะมีโอกาสรู้จกัคุน้เคยกบับุคคลท่ีมีฐานะทางการเงิน
ดีเป็นท่ีน่าเช่ือถือท่ีศาลจะยอมรรับให้เขา้เป็นประกนั จึงเกิดกลุ่มบุคคลท่ีแสวงหาประโยชน์จาก
ความ       ทุกขย์ากของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่าน้ีโดยการเสนอตนเขา้ทาํสัญญาประกนัหรือเสนอ
หลักทรัพย์หรือหลักประกันต่าง ๆ  แก่จาํเลยหรือผูต้ ้องหาท่ีไม่สามารถหาหลักประกันท่ีศาล
ตอ้งการได ้เพื่อยืน่ขอประกนัตวัหรือปล่อยชัว่คราวแลว้เรียกร้องเอาผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนท่ี
สูงอย่างไม่เป็นธรรม  บีบคั้นและเอาเปรียบผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้น เช่นผูต้อ้งหาหรือจาํเลย
จะตอ้งจ่ายเงินเป็นค่า         ตอบแทนถึงจาํนวน 30,000 บาทจากราคาหลกัทรัพยจ์าํนวน 200,000 
บาท ท่ีผูพ้ิพากษาตีราคากาํหนดไวใ้นสัญญาประกนั (เท่ากบัอตัราร้อยละ 15) ในการยื่นคาํขอ
ประกนัตวัเพียงเร่ืองเดียว หรือการอาศยัอาํนาจตามกฎหมายท่ีให้อาํนาจแก่นายประกนัท่ีจะจบักุมผู ้
ได้รับการปล่อยชั่วคราวกลบัมาส่งตวัคืนต่อศาลโดยอา้งว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะหลบหนี นาย
ประกนัเหล่าน้ีมกัจะถือโอกาสข่มขู่ว่าจะถอนหลกัประกนัแลว้หาประโยชน์เอาจากผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยเหล่าน้ีอีกโดยเรียกร้องเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนอีกหรือนายประกนัแอบอา้งเรียกร้องเงิน
หรือทรัพยสิ์นจากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่าน้ีเพิ่มข้ึนโดยอา้งว่าเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียมศาล
ในระหวา่งคดีเพื่อรักษาสภาพการปล่อยชัว่คราวไว ้ชาวบา้นท่ีไม่รู้กฎหมายเม่ือนายประกนักล่าวอา้ง
อยา่งไรก็เช่ือถือและยอมจ่ายเงินให้แก่นายประกนัเหล่าน้ีอีก และในเม่ือผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่าน้ี
ตอ้งเสียเงินค่าบริการใหแ้ก่นายประกนัเพื่อซ้ืออิสระภาพและยงัตอ้งอยูภ่ายใตส้ภาพท่ีกดดนั คุกคาม
จากนายประกนัอาชีพเหล่าน้ี ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยก็อาจตอ้งไปกระทาํความผดิข้ึนเพื่อหาเงินมาใหแ้ก่
นายประกนัเป็นการเอาเปรียบกนัอยา่งไร้มนุษยธรรม ทาํใหส้ังคมเตม็ไปดว้ยอาชญากรรมเท่ากบัผล
สุดทา้ยความเสียหายกก็ลบัไปตกสู่สงัคมอีกนัน่เอง 

ปัญหาเร่ืองนายประกนัอาชีพตีนโรงตีนศาลน้ีผูพ้ิพากษาเองก็ทราบดีและไดเ้คยพยายาม    
แกไ้ขปัญหาโดยการออกขอ้กาํหนดห้ามบุคคลบางประเภทท่ีเห็นว่าเป็นพวกนายประกนัอาชีพเขา้
ไป         ในเขตศาลแต่ก็ไม่สามารถแกปั้ญหาไดเ้พราะผลประโยชน์ตอบแทนท่ีสูงและไดม้าโดย
ง่ายดายเป็นส่ิงเร้าใจทําให้อาชีพนายประกันน้ีก่อตัวข้ึนเป็นกระบวนการ  มีทีมงานท่ีคอย
ประสานงานกนัอยา่งดี          มีบุคลากรตั้งแต่นายหนา้ผูเ้ขา้ติดต่อกบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป้าหมายซ่ึง
ในแต่ละวนัก็มีจาํนวน         มากมาย เชิญชวนให้ใชบ้ริการ แนะนาํทนายความท่ีรู้กฎหมายเขา้ให้
คาํปรึกษาและทาํหน้าท่ี         ทนายความแกต่้างให้ ทาํให้เกิดความน่าเช่ือถือ อีกทั้งยงัมีเจา้หน้าท่ี
ศาลท่ีไดรั้บผลประโยชน์         ตอบแทนร่วมกระบวนการดว้ยโดยการนาํคาํร้องขอปล่อยชัว่คราว
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เสนอต่อผูพ้ิพากษาผูพ้ิจารณาสัง่     คาํร้องอยา่งรวดเร็ว ลดัคิวนาํเสนอก่อนคาํร้องรายอ่ืน ๆ  เป็นการ
อาํนวยความสะดวกให ้ 

กรณีการใชบุ้คคลเป็นหลกัประกนัก็มีปัญหาท่ีศาลไม่สามารถตรวจสอบไดว้่าบุคลผูน้ั้น
ได้ทาํหรือเคยทาํสัญญาประกันไวใ้นศาลอ่ืน ๆ หรือไม่และเคยผิดสัญญาประกันท่ีศาลใดบา้ง
หรือไม่       โดยเฉพาะขา้ราชการครูท่ีมาทาํสัญญาประกันซ่ึงมิไดเ้ขา้ใจถึงผลความผูกพนัตาม
สัญญาอยา่งแทจ้ริงเพราะเขา้ทาํสัญญาโดยการชกัชวนของพวกนายประกนัอาชีพท่ีอา้งว่าสามารถมี
รายไดอ้ยา่งง่ายดายเพียงแค่เอาตาํแหน่งหนา้ท่ีของตนเขา้ทาํสัญญาต่อศาลก็ไดรั้บเงินเป็นการตอบ
แทนแลว้ตวัอยา่งเช่นครูท่ีเขา้ทาํสัญญาประกนัดว้ยบุคคลแก่จาํเลยในราคาประกนัจาํนวน 100,000 
บาท นายประกนัอาชีพจะเรียกร้องค่าตอบแทนจากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจาํนวน 15,000 บาท แลว้จะ
นาํมามอบใหค้รูท่ีเขา้ทาํสัญญาเพียง 2,000 ถึง 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการเขา้ทาํสัญญา 
เม่ือมีการผดิสญัญาประกนั การบงัคบัไม่สะดวก รวดเร็วเหมือนกรณีมีเงินสดหรือหลกัทรัพยม์าเป็น
ประกนัหรือบางคร้ังก็ไม่อาจบงัคบัตามสัญญาประกันด้วยบุคลดงักล่าวไดเ้พราะขา้ราชการครู
เหล่านั้นมีหนีสินมากกวา่รายได ้สร้างความยุง่ยากแก่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการบงัคบัตามสัญญา
ประกนัแบบน้ีอย่างมาก และทาํให้เกิดผลเสียหายกระทบต่อการดาํเนินกระบวนพิจารณาของศาล 
เพราะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีเป็นประกนักบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นไม่มากพอท่ีจะทาํให้
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นยอมมา      ปรากฏตวัต่อหนา้ศาลและไดห้ลบหนีสัญญาประกนัไปใน
ท่ีสุด 
 
ตารางที ่2  สถิติการปล่อยช่ัวคราวในศาลช้ันต้นทัว่ราชอาณาจักร 51 
 

 
 

ปี พ.ศ.. 

คดอีตัราโทษจําคุกอย่างสูง 
ไม่ถึงสามปี 

คดอีตัราโทษจําคุกอย่างสูง 
ตั้งแต่สามปีขึน้ไป 

 
การพจิารณาหลกัประกนั 

ไม่มี
ประกนั 

มปีระกนั
แต่ไม่ม ี

หลกัประกั
น 

มปีระกนั
และ 

หลกัประกั
น 

มปีระกนัแต่
ไม่ม ี

หลกัประกนั 

มปีระกนั 
และ 

หลกัประกนั 

เงนิสด บุคลเป็น
ประกนั 

ทีด่นิ พนัธบตัร
รัฐบาล
และอืน่ ๆ 

                                                           
51 ท่ีมา : สาํนกัวิชาการศาลยติุธรรม สาํนกังานศาลยติุธรรม 
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2537 
2536 
2535 
2534 
2533 
2532 
2531 
2530 
2529 
2528 

12 
84 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 

1,726 
1,015 
437 
512 
111 
58 
107 
155 
181 
305 

26,764 
26,870 
25,870 
26,433 
21,862 
19,037 
19,502 
20,927 
23,368 
22,035 

944 
584 
312 
168 
193 
20 
39 
10 
18 
8 

35,976 
31,437 
26,480 
28,313 
25,454 
27,340 
24,811 
23,929 
21,564 
23,156 

11,252 
13,770 
12,793 
14,443 
11,152 
9,372 
8,316 
8,254 
8,137 
7,924 

4,665 
1,667 
306 
330 
121 
217 
412 
291 
670 

1,180 

33,490 
33,137 

417 
828 
647 
429 
338 
373 
716 
446 

12,382 
8,430 

37,862 
39,282 
35,096 
36,514 
36,498 
36,242 
36,443 
36,636 

 
4.3.  วเิคราะห์เปรียบเทยีบกบักฎหมายต่างประเทศ 

 
จุดประสงค์ในการศึกษาวิธีการปล่อยชั่วคราวตามกฎหมายของต่างประเทศและ

มาตรการการควบคุมตวัไวใ้นท่ีอยูอ่าศยัก็เพ่ือนาํมาปรับใชก้บัการปล่อยชัว่คราวในประเทศไทยให้
สามารถบรรลุเป้าหมายในการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ียากจนให้สามารถได้รับ
อนุญาตให้ปล่อย       ชัว่คราวไดก้วา้งขวางข้ึน โดยประเด็นสาํคญัท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นไม่
สามารถไดรั้บการปล่อยชัว่คราวไปก็เพราะปัญหาจากความยากจนไม่สามารถหาหลกัประกนัมา
เสนอต่อศาลเพื่อเป็นประกนัการมาปรากฏตวัต่อศาลได ้ดงันั้นการศึกษาน้ีก็เพ่ือหามาตรการต่าง ๆ 
ท่ีอาจนํามากําหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญาประกันแทนการเรียกประกันและหลักประกันเป็น
ทรัพยสิ์นเงินทองหรือตวับุคคลอนัเป็นประกนัดงักล่าวโดยการกาํหนดเป็นเง่ือนไขแทนการเรียก
ประกนัและหลกัประกนั 

 
4.3.1.  เปรียบเทยีบกฎหมายองักฤษ จาํเลยอาจไดรั้บการประกนัตวัโดยไม่มีเง่ือนไขหรือ

กาํหนดเง่ือนไขอยา่งใด ๆ ไดต้ามมาตรา  3 ของพระราชบญัญติั The Bail Act 1976 ซ่ึงถือว่าการ
ปล่อยชัว่คราวเป็นสิทธิอย่างหน่ึงโดยไดบ้ญัญติัให้บุคคลมีสิทธิไดรั้บการปล่อยชัว่คราวเป็นหลกั 
เป็นการ คุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีไม่จาํตอ้งถูกควบคุมหรือขงัจนนานเกินควรภายหลงั
ถูกจบั เน่ืองจากถูกกล่าวหาวา่กระทาํความผดิ หากพยานหลกัฐานไม่พอฟังวา่เขากระทาํความผดิจริง
จะตอ้งปล่อยตวัไป ถา้หากเจา้พนกังานตาํรวจพิจารณาแลว้เห็นควรจะตอ้งควบคุมตวัไว ้ก็จะตอ้งส่ง
ตวัให้ The Magistretes’s Court หรือจะตอ้งอนุญาตให้ประกนัตวัไป ซ่ึงเม่ือผูต้อ้งหาหรือจาํเลย
เหล่านั้นถูกนาํตวัมายงัศาลแลว้โดยหลกัจะไดรั้บการอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวไปเสมอ  

บทบญัญติัใน The Bail Act 1976 กาํหนดใหป้ล่อยชัว่คราวไปโดยไม่ตอ้งมีประกนัไม่ตอ้งมีนาย
ประกนั และไม่ตอ้งกาํหนดเง่ือนไขใด ๆ เวน้แต่เม่ือศาลไดพิ้จารณาเป็นการพิเศษเป็นการเฉพาะเจาะจง กมี็อาํนาจ
เรียกประกนัไดโ้ดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ บุคลิกลกัษณะหรือเหตุท่ีเคยถูกศาลพิพากษาว่าเคยกระทาํ
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ความผดิมาแลว้หรือไม่ การอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวศาลจะกาํหนดให ้        ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยหานายประกนัคน
หน่ึงหรือหลายคนมาทาํสัญญาประกนัรับรองต่อศาลเพื่อเป็นหลกัประกนัว่าจาํเลยจะปฏิบติัตามสัญญาโดยมา
ปรากฏตวัในกาํหนด หากจาํเลยหลบหนี  นายประกนักจ็ะถูกริบหรือยดึเงินประกนัและถา้นายประกนัไม่จ่ายเงินก็
อาจถกูจาํคุก 

ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยอาจวางหลกัประกนัหรือทรัพยสิ์นอย่างอ่ืนไวต่้อศาลเพื่อเป็นการประกนัการ
ยินยอมการกลบัเขา้มอบตวัตามมาตรา 3(5) ซ่ึงเงินหรือทรัพยสิ์นดงักล่าวจะถูกยึดถา้           ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย
หลบหนี  

นอกจากน้ีศาลอาจกาํหนดให้จาํเลยปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนๆเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือประกันว่าเขาจะไม่
หลบหนี หรือไปกระทาํความผดิอีกในขณะท่ีประกนัตวั หรือไปข่มขู่พยาน ตามมาตรา 3(6)  

กรณีท่ีศาลไม่พอใจในหลกัประกนั ศาลอาจกาํหนดให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยหาหลกัประกนั        มา
เพ่ิมแต่ศาลอาจกาํหนดการคุมประพฤติแทนการเรียกหลกัประกนัดงักล่าวโดยกาํหนดเง่ือนไข         ดงัต่อไปน้ีได้
คือ 

1.  กาํหนดเง่ือนไขอยา่งใด ๆ ไม่ใหผู้ไ้ดรั้บการประกนัตวัหลบหนี  
2.  กาํหนดเง่ือนไขไม่ใหไ้ปกระทาํความผดิอีกในระหวา่งการประกนัตวั 
3.  กาํหนดเง่ือนไขไม่ใหไ้ปยุง่เก่ียวกบัพยาน 
4. ใหไ้ปรายงานตวัท่ีสถานีตาํรวจสปัดาห์ละคร้ัง หรือวนัละคร้ัง 
5.  ยดึหนงัสือเดินทาง  
6. กาํหนดให้พกัอยู่ในสถานท่ีท่ีแน่นอนเช่นอยู่ท่ีบา้นหรือสถานท่ีของทางราชการท่ี

ใหบ้ริการหรืออยูก่บับิดา มารดา และตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีอยูทุ่กคร้ัง กาํหนดเวลาออกจาก
บา้น หรือกลบับา้น หรืออยูใ่นอาคารสถานท่ีในเวลาท่ีกาํหนดในแต่ละคืน 

7. หา้มพดูคุยหรือติดต่อกบัพยานสาํคญัของโจทกใ์นระหว่างการดาํเนินคดี หรือหา้มเขา้
ไปในระยะถ่ินท่ีอยู่ของพยานโจทก์ และจะถูกสั่งหรือห้ามไม่ให้เขา้ไปในสถานท่ีท่ีผูไ้ดรั้บความ
เสียหาย  อาศยัอยู ่หรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีจาํเป็น 

ถา้จาํเลยซ่ึงไดรั้บการอนุญาตให้ประกนัตวัหลบหนีหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขอย่างใด         
ก็ตามท่ีศาลกาํหนดไวเ้พื่อการประกนัตวัศาลจะออกหมายเรียกตวัตามมาตรา 7 (2) หรือออก
หมายจบัตามมาตรา 7(1) และเพื่อเป็นการป้องกนัการฝ่าฝืนเง่ือนไขการประกนัตวัเจา้พนกังาน
ตาํรวจอาจจะ     จบักุมจาํเลยซ่ึงเช่ือว่าจะปฏิบติัผิดเง่ือนไขโดยไม่จาํตอ้งมีหมายอีกดว้ย จาํเลยจะ
ถูกยกเลิกการให้ประกนัหรือกาํหนดเง่ือนไขในการประกนัตวัเขม้งวดมากยิ่งข้ึนและจะมีความผิด
ฐานหลบหนีประกนัตามมาตรา 6 ซ่ึงจาํเลยอาจถูกฟ้องร้องคดีและถูกลงโทษสาํหรับความผิดอนั
เน่ืองมาจาก      หลบหนีประกนัคือ 

1. จาํเลยจะถูกพิจารณาคดีสาํหรับความผดิฐานหลบหนีประกนัและถูกลงโทษจาํคุกสูง
ถึง 3 เดือน และ/หรือปรับ 2,000 ปอนด ์ 

DPU



2. ภายหลงักระบวนพิจารณาคดีสาํหรับความผดิฐานหลบหนีประกนัตามมาตรา 6 แลว้              
ผูพ้ิจารณาคดีกอ็าจจะส่งผูต้อ้งหาไปยงั Crown Court เพื่อลงโทษถา้  

       1. ผูพ้ิจารณาในศาล The Magistretes’s Court เห็นเป็นการสมควร 
       2.ผูพ้ิจารณาไดส่้งตวัผูต้อ้งหาไปเพ่ือการพิจารณาในส่วนของความผิดตามฟ้องซ่ึง

ศาล Crown Court จะเป็นผูพ้ิจารณาลงโทษผูต้อ้งหานั้นทั้งโทษอนัเกิดจากความผดิในคดีนั้น และ
โทษท่ีเป็นการหลบหนีประกนัซ่ึงมีโทษจาํคุก 12 เดือนและหรือปรับโดยไม่จาํกดัจาํนวนเงิน 

3. การผดิสญัญาประกนัในศาล Crown Court เป็นการดูหม่ินหรือละเมิดอาํนาจศาล  
 
4.3.2.  เปรียบเทียบกฎหมายสหรัฐอเมริกา ในส่วนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา     

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไดก้าํหนดวา่การประกนัตวัจะเรียกจาํนวนเงินประกนัสูงเกินไปไม่ได ้
ซ่ึงกฎหมาย The Judiciary Act 1789 ก็กาํหนดว่าให้มีการประกนัผูต้อ้งหาในกรณีท่ีมีการจบักุม       
ทุกคดี เวน้แต่คดีนั้นจะมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต ดงันั้นบุคคลท่ีถูกจบักุมในความผิดท่ีมีโทษไม่ถึง
ขั้นประหารชีวิตจะตอ้งได้รับการประกันตวัทุกกรณี แต่โทษประหารชีวิตศาลก็ยงัมีดุลพินิจให้
ประกนัตวัไดห้ากพิจารณาถึงลกัษณะและพฤติการณ์แวดลอ้มรวมทั้งพยานหลกัฐานของความผิด
แลว้แต่ตอ้งอยู่ในขอ้กาํหนดเง่ือนไขท่ีผูถู้กกล่าวหาจะตอ้งให้คาํรับรองว่าจะมาปรากฎตวัในวนั
พิจารณาคดีและ      ยนิยอมรับโทษหากพิจารณาไดว้า่จาํเลยกระทาํความผดิจริง  

ตามพระราชบญัญติั The Bail Reform Act 1966 ไดบ้ญัญติัใหมี้การประกนัตวัโดยไม่
ตอ้งใชเ้งินประกนัหากพิจารณาแลว้เห็นว่ากรณีเป็นการเพียงพอท่ีจะทาํใหแ้น่ใจไดแ้ลว้ว่าจาํเลยจะ
มาปรากฏตวัต่อศาล  

โดยจาํเลยจะตอ้งมีนายประกนัผูรั้บผิดชอบให้คาํสาบาน และมีสัญญาประกนัตวั ซ่ึง
กาํหนดความรับผิดหรือกาํหนดวงเงินประกนัไวโ้ดยศาลมีหน้าท่ีกาํหนดวงเงินเพื่อประกนัความ      
เส่ียงภยัจากการท่ีผูไ้ดรั้บการประกนัตวัจะหลบหนี และตามพระราชบญัญติัควบคุมอาชญากรรม 
กาํหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจในการปล่อยชั่วคราวโดยคาํนึงถึงอนัตรายท่ีจะเกิดต่อชุมชนมากกว่า
ประเภทของความผิดโดยพิจารณาว่าการปล่อยชัว่คราวนั้นจะตอ้งไม่ก่ออนัตรายต่อชุมชนและอาจ
กาํหนด เง่ือนไขคุมประพฤติจาํเลยไว ้ใหจ้าํเลยไม่อาจก่ออนัตรายต่อชุมชนไดแ้ละตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาของสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1966  ภาคท่ี 18 ลกัษณะ 2 วิธีพิจารณาความอาญา 
หมวด 207 การปล่อยและการควบคุมตวัระหว่างกระบวนพิจารณา มาตรา 3142 c   ยงัไดถื้อตาม
หลกัเง่ือนไขอยา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พื่อเป็นหลกัประกนัว่าจาํเลยจะมาศาลตามนดัและไม่ไป
ยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐานโดยใหศ้าลออกคาํสั่งว่าในระหว่างพิจารณาให้บุคคลนั้นไดรั้บการปล่อย
ชัว่คราวโดยไม่มีประกนัหรือโดยมีประกนัหรือโดยมีเง่ือนไขขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้รวมกนัคือ 

1.  หากบุคคลท่ีมอบหมายสามารถรับรองอยา่งมีเหตุผลต่อศาลไดว้่าบุคคลนั้น ๆ จะมา
ศาล       ตามกาํหนดและจะไม่ก่อภยนัตรายต่อความปลอดภยัของบุคคลอ่ืนหรือของชุมชน  
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2.  ทาํงานหรือในกรณีวา่งงานตอ้งกระตือรือร้นหางานทาํ 
3.  ศึกษาหรือเร่ิมตน้ศึกษา 
4. ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการคบหากบับุคคล,การอยู่ในสถานท่ีหรือการเดินทาง             

ในบางแห่ง 
5. หลีกเล่ียงการติดต่อกบัผูเ้สียหายในคดีและพยานซ่ึงอาจตอ้งให้การเก่ียวกบัความผิด       

ในคดี 
6.  รายงานตวัเป็นระยะกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีกาํหนด 
7.  ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดควบคุมเวลา(เคอร์ฟิว) 
8.  ไม่ครอบครองอาวธุปืน,วตัถุระเบิดหรืออาวธุอนัตรายอ่ืน  
9. ไม่ใชแ้อลกอฮอลเ์กินขนาด หรือใชย้าเสพติดหรือสารควบคุมอ่ืนตามท่ีกาํหนดไว ้      

เวน้แต่มีใบสัง่ยาของแพทยท่ี์ไดรั้บอนุญาต 
10. เขา้รับการบาํบดัทางแพทย ์ทางจิตวิทยา หรือบาํบดัโรคจิต รวมทั้งการบาํบดัการใช้

แอลกอฮอลห์รือยาและอยูใ่นสถานพยาบาลท่ีกาํหนดเพื่อการนั้น 
11. ทาํสัญญายอมให้ยดึทรัพยสิ์นหากไม่มาศาลตามกาํหนดโดยท่ีทรัพยสิ์นตอ้งมีมูลค่า      

พอเพียงและปลอดภาระผกูพนั รวมถึงเงินสดเท่าท่ีจาํเป็นในการรับรองว่าจะมาศาลไดต้ามกาํหนด
และตอ้งแสดงหลกัฐานของทรัพยสิ์นต่อศาล 

12. ทาํสัญญาประกนัโดยมีนายประกนั ซ่ึงจะทาํสัญญายอมให้ยึดทรัพยใ์นจาํนวนท่ี          
พอเพียงต่อการรับรองว่าบุคคลนั้น ๆ จะมาศาลตามกาํหนดและตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัหน้ีสินและ 
ทรัพยสิ์นของนายประกนัและภาระผกูพนัท่ีมีนายประกนัจะตอ้งมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเพียงพอชาํระ
มูลค่าการประกนั 

13. ยอมกลบัสู่การควบคุมในระยะเวลาท่ีกาํหนด สําหรับการปล่อยชัว่คราวเพื่อการ
ทาํงาน,      การศึกษาหรือวตัถุประสงคอ่ื์น 

14. ปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนท่ีกาํหนดเท่าท่ีจาํเป็นในการรับรองว่าบุคคลจะมาศาลตาม
กาํหนด และ เพื่อความปลอดภยัของบุคคลอ่ืนหรือชุมชน  

รูปแบบการปล่อยชัว่คราวคือการประกนัตวัโดยไม่มีหลกัประกนัเรียกว่า release on 
recognizance เป็นการปล่อยชัว่คราวโดยไม่ตอ้งมีการประกนัตวัจาํเลยเพียงแต่ให้สัญญาว่าจะมา
ปรากฏตวัต่อศาลตามกาํหนดเวลาท่ีนดั,การปล่อยตวัโดยมีเง่ือนไข conditional release ผูพ้ิพากษา
จะกาํหนดเง่ือนไขต่าง ๆ อนัมิไช่เง่ือนไขท่ีเป็นการเรียกเงินประกันเอาไว,้การปล่อยตวัโดยใช ้
unsecured bonds เป็นการปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีหลกัประกนั แต่หากจาํเลยไม่มาปรากฏตวัต่อศาล
ก็จะถูกปรับ,การประกนัโดยเงินสด cash bonds ,การประกนัโดยการวางเงินมดัจาํ deposit bond 
เป็นการปล่อยตวัโดยตอ้งวางเงินสดเป็นหลกัประกนัไวร้้อยละ 10 ของราคาประกนัท่ีศาลกาํหนด,
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การประกนัดว้ยบุคคล surety bond นายประกนัก็จะตอ้งวางเงินไวร้้อยละ 10 ของราคาประกนั               
เช่นเดียวกนั 

The Bail Reform Act ไดก้าํหนดใหศ้าลใชดุ้ลพินิจในการกาํหนดเง่ือนไขสาํหรับการ
ปล่อยชัว่คราว โดยใหพ้ิจารณาส่ิงประกอบต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย 

1.  ลกัษณะของความผดิท่ีถูกตั้งขอ้หา 
2.  จาํนวนของพยานหลกัฐานท่ีใชย้นืยนัความผดิของจาํเลย  
3.  ประวติัการกระทาํความผดิของจาํเลย 
4.  ความผกูพนัของจาํเลยต่อชุมชน เช่นครอบครัว ทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่และงาน 
5.  สภาพทางจิตของจาํเลย  
6.  ระยะเวลาท่ีจาํเลยอาศยัอยูใ่นชุมชนดงักล่าว 
7.  ประวติัการท่ีจาํเลยไม่มาศาลตามกาํหนดนดั 
คาํสัง่ปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นจะมีเน้ือหาตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 3142(h)

คือศาลจะตอ้ง 
        1. ระบุเป็นหนงัสือกาํหนดเง่ือนไขทั้งหมดท่ีจะใชบ้งัคบักบัการปล่อยโดยให้ใช ้     

ถอ้ยคาํชดัเจนเพียงพอท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัได ้และ 
        2.   ใหค้าํแนะนาํแก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเก่ียวกบั 
               ก.โทษของการฝ่าฝืนเง่ือนไขการปล่อยชัว่คราว รวมทั้งโทษของการกระทาํผดิ 

ในระหวา่งการปล่อยชัว่คราว 
              ข.ผลต่อเน่ืองของการฝ่าฝืนเง่ือนไขการปล่อยชัว่คราว รวมทั้งการออกหมายจบั

ทนัทีและ 
              ค.ตามมาตรา 1503 การข่มขู่พยาน ลูกขนุ หรือเจา้หนา้ท่ีศาล,มาตรา 1510 การ     

ขดัขวางการสืบสวนสอบสวน,มาตรา 1512 ไปยุ่งเหยิงกบัพยาน,ผูเ้สียหายหรือผูใ้ห้ขอ้มูลและ       
มาตรา 1513 แกแ้คน้พยาน,ผูเ้สียหายหรือผูใ้หข้อ้มูล 

หากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไดรั้บการอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวแลว้ปฏิบติัผดิเง่ือนไข มาตรา 
3148 ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะถูกยกเลิกการปล่อยชัว่คราวและถูกออกหมายจบัในทนัทีและยงัอาจจะ
ตอ้งถูกดาํเนินคดีในขอ้หาละเมิดอาํนาจศาล 

ในส่วนมาตรการควบคุมผูก้ระทาํความผดิไวใ้นท่ีอยูอ่าศยั House Arrest หรือ Home 
Confinement นั้นก็ยงัสามารถนาํมาปรับใชโ้ดยกาํหนดเป็นเง่ือนไขหน่ึงแก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ี
ไดรั้บอนุญาตให้ประกนัตวัได ้การคุมขงัผูต้อ้งโทษไวใ้นท่ีอยู่อาศยัเป็นวิธีการท่ีใชก้บัการคุมขงัผู ้
ตอ้งโทษตามคาํพิพากษาท่ีกระทาํความผดิไม่ร้ายแรงไวท่ี้บา้นหรือในท่ีอยูอ่าศยั หรือสถานท่ีหน่ึง ท่ี
ใดท่ีไม่ใช่เรือนจาํท่ีกาํหนดข้ึน ผูต้อ้งโทษมีเสรีภาพในการดาํรงชีวิตอยา่งคนทัว่ไป ภายในบริเวณ ท่ี
กาํหนดใหน้ั้น ซ่ึงมีโปรแกรมการใชถึ้ง 8 แบบ เช่นการคุมขงัไวต้ลอด 24 ชัว่โมง ไม่สามารถออก
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จากบริเวณท่ีกาํหนดไดเ้ลย ,การคุมขงัเพียงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเช่นเฉพาะตอนกลางคืน ส่วนเวลา
กลางวนั                  ผูต้อ้งโทษอาจออกไปทาํงาน ไปเรียน หรือไปทาํธุรกิจส่วนตวัใด ๆ ก็ได ้,การ
อนุญาตให้ออกจากสถานท่ีกาํหนดไดใ้นบางวนัเช่นวนัเสาร์ อาทิตยเ์พ่ือไปประกอบพิธีทางศาสนา
หรือกาํหนดเป็นช่วงเวลาเช่น 21.00-06.00 นาฬิกาและต่อมาสหรัฐอเมริกาไดน้าํเอาอุปกรณ์อิเล็ก
โทรนิกมาใชช่้วยในการตรวจสอบ หากผูต้อ้งโทษออกจากบริเวณท่ีกาํหนดโดยตั้งใจก็จะถูกจบัตวั
กลบัเขา้เรือนจาํและอาจถูกเพิ่มโทษขอ้หาหลบหนี   

 
4.3.3.  เปรียบเทยีบกฎหมายไทย 
1. วธีิการปล่อยช่ัวคราวโดยทัว่ไปกฎหมายของไทยบญัญติัใหอ้าํนาจแก่ผูพิ้พากษาสามารถใชดุ้ลพินิจ

อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวจาํเลยหรือผูต้อ้งหาไดส้ามประเภทคือการปล่อยช่ัวคราวไปโดยไม่ต้องมีประกันซ่ึงเป็น
การปล่อยชัว่คราวไปโดยเพียงแต่ใหผู้ต้อ้งหาหรือจาํเลยสาบานตนวา่จะมาศาลตามกาํหนดนดั ซ่ึงสามารถจะใชไ้ด้
กบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีกระทาํความผิดมีอตัราโทษจาํคุกขั้นสูงไม่เกินสามปี ท่ีเป็นคดีความส่วนใหญ่ในศาล แต่
จากความจริงท่ีปรากฏกลบัไม่มีการใชดุ้ลพินิจสั่งให้ปล่อยชัว่คราวในแบบน้ีเลย หรือหากจะปล่อยช่ัวคราวโดยมี
ประกนัหรือปล่อยช่ัวคราวโดยมปีระกนัและหลกัประกนัในความผดิท่ีมีโทษจาํคุกขั้นสูงเกินกวา่สามปีข้ึนไปศาลก็
ควรจะใช้ดุลพินิจเรียกประกนัหรือหลกัประกนัในอตัราขั้นตํ่าเพียงเพ่ือเป็นหลกัประกนัว่าเขาเหล่านั้นจะมา
ปรากฏตวัต่อศาลตามนดัเท่านั้นซ่ึงจะตอ้งพิจารณาเป็นเร่ือง ๆ ไปโดยอาศยัขอ้เทจ็จริงอนัเก่ียวกบัตวัผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยแต่ละรายไปซ่ึงกมี็ปัญหาท่ีศาลไม่มีเคร่ืองมือท่ีจะเสาะแสวงหา รายละเอียดดงักล่าวได ้ซ่ึงหากจะใชว้ิธีการ
ไต่สวนให้ทราบรายละเอียดก็ยิ่งเป็นการเพ่ิมงานให้ศาลซ่ึงปัจจุบนัมีอตัราไม่เพียงพอกบัจาํนวนคดีท่ีเขา้มาสู่ศาล
อยู่แลว้จึงเป็นการยากท่ีศาลจะใช้ดุลพินิจสั่งให้ไต่สวนดังกล่าว อีกทั้ งปัญหาดุลพินิจในการกาํหนดจาํนวน
หลกัประกนัเป็นปัญหาใหญ่ของเร่ืองการปล่อยชัว่คราวเพราะกฎหมายใหอ้าํนาจศาลในการใชดุ้ลพินิจกวา้งขวาง
เกินไป และทางปฏิบติัศาลจะมีบญัชีกาํหนดจาํนวน              หลกัประกนัไวค้วบคุมการสั่งอีกดว้ยทั้งท่ีขอ้เทจ็จริง
ในบางคดีไม่จาํเป็นจะตอ้งเรียกหลกัประกนัจาก           ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นกไ็ด ้

การอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวของไทยจึงมกัจะพิจารณาจากหลกัทรัพยท่ี์เสนอมาเป็นส่ิงสําคญั เป็น
การแบ่งแยกและสกดักั้นคนจนไม่ให้ได้รับการประกนัตวั การปล่อยชั่วคราวกลายเป็นการ       แลกเปล่ียน
ระหว่างการยอมให้ยึดเงินหรือทรัพย์สินไวช้ั่วคราวเพ่ือแลกกับอิสระภาพ ทาํให้เกิดความไม่เป็นธรรม แม้
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นจะแสดงขอ้เท็จจริงว่าตนจะไม่หลบหนี ไม่ไปยุ่งเก่ียวกบัพยานหรือมีคุณสมบัติ
เหมาะสมท่ีจะไดรั้บการปล่อยชัว่คราวเช่นไรก็ไม่สามารถจะไดรั้บอิสระภาพเพียงเพราะเขาเหล่านั้นเป็นคน
ยากจนไม่มีหลกัทรัพยม์าเสนอใหเ้ป็นท่ีพอใจของผูพิ้พากษาผูมี้ดุลพินิจออกคาํสั่งเพราะผูพิ้พากษาไม่แน่ใจวา่หาก
ใหป้ระกนัตวัไปแลว้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นจะ         หลบหนีหรือไม่ 

ทางแก้ปัญหาก็โดยการหามาตราการท่ีใช้เสริมหลักประกันทางทรัพย์สินหรือมา
ทดแทนซ่ึงยงัมีขอ้จาํกดับางประการ หนทางท่ีผูเ้ขียนศึกษาวิจยัพบก็คือการพฒันามาตรการการ
กาํหนด     เง่ือนไขให้ตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นปฏิบติัแทนการเรียกประกนัหรือหลกัประกนั 
เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไดดี้ยิ่งข้ึนโดยยงัคงประสิทธิภาพของ
กระบวนการ        ยติุธรรมไว ้
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2.  วตัถุประสงค์ของการกาํหนดเงื่อนไขแทนการเรียกประกนัหรือหลกัประกนั 
      (1) เพ่ือเป็นการคุม้ครองเสรีภาพของประชาชนท่ีถูกกล่าวหาว่ากระทาํความผิดให้

ไดรั้บการปล่อยชัว่คราวมากข้ึน 
   (2)  เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกแก่ผูพ้ิพากษาในการอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวโดย
กาํหนดเง่ือนไขให้ผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวเลือกปฏิบติัแทนการกาํหนดให้ตอ้งจดัหาประกนัและ
หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว ทาํใหดุ้ลพินิจของศาลในการอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวกวา้งขวาง
ข้ึน 
   (3)  ลดความแออดัในเรือนจาํและลดค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดูผูต้อ้งขงัซ่ึงเป็นการ          
ส้ินเปลืองงบประมาณของชาติ และลดภาระหนา้ท่ีในการควบคุมตวัลง 

      (4)  เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมทาํงานกบัภาครัฐโดยการให้บริการสถานท่ีและ
การควบคุมดูแล 

      (5)  การกาํหนดเง่ือนไขเป็นการผ่อนคลายโดยผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวยงัคง
สามารถออกไปทาํงานไดไ้ม่สูญเสียโอกาสท่ีจะรักษาหนา้ท่ีการงานไว ้ทาํใหมี้รายไดไ้ม่กระทบต่อ
ครอบครัวและรัฐ เพราะสามารถเกบ็ภาษีไดแ้ละไม่สูญแรงงานไปเปล่า 

3.   เงื่อนไขทีอ่าจนํามากาํหนดแทนการเรียกประกนัหรือหลกัประกนั 
จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปข้อกําหนดเง่ือนไขท่ีอาจกําหนดไว้ในสญัญาประกันแทนการ

เรียกประกนัและหลกัประกนัได้ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  เงื่อนไขอย่างใด ๆ ไม่ให้ผู้ได้รับการประกันตัวหลบหนี จากจุดประสงค์ท่ีต้องการมี               

หลกัประกนัวา่ผู้ ต้องหาหรือจําเลยท่ีได้รับประกนัตวัไปจะไมห่ลบหนีหากมีการกําหนดมาตรการใด ๆ ท่ีกําหนดไว้
แล้วจะบงัคบัให้ไม่หลบหนีไปโดยรับรองได้ว่าบคุคลนัน้ ๆ จะมาศาลตามกําหนดเช่นการสญัญาว่าจะไม่เดินทาง
ออกนอกประเทศหรือใช้วิธีทําสญัญายอมให้ยึดทรัพย์สินหากไม่มาศาลตามกําหนดโดยต้องแสดงหลกัฐานของ
ทรัพย์สนิตอ่ศาลและยอมปฏิบตัิตามเง่ือนไขอ่ืนเทา่ท่ีจําเป็น 

(2)  เงื่อนไขไม่ให้ไปกระทําความผิดอีกในระหว่างการประกันตัว เพ่ือเป็นการประกนัว่า             
ผู้ ต้องหาหรือจําเลยเหล่านัน้จะไม่ไปกระทําความผิดใด ๆ ขึน้อีกและจะไม่ก่อภยนัตรายต่อความ      ปลอดภยั
ของบคุคลอ่ืนหรือของชมุชน  

(3)  เงื่อนไขไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกบัพยาน เพื่อจุดประสงคห์ลกัหน่ึงของการปล่อยชัว่คราว
เช่นหา้มพดูคุยกบัพยานสาํคญัของโจทก ์,หา้มเขา้ไปในระยะถ่ินท่ีอยูข่องพยานโจทก ์ 

(4)  วางข้อกาํหนดคุมประพฤติ ในส่วนน้ีสามารถนาํขอ้กาํหนดคุมประพฤติตามประมวลกฎหมาย
อาญาของไทยท่ีมีอยูแ่ลว้มากาํหนดไวไ้ดเ้ช่นการกาํหนดให้ผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราว         ไปรายงานตวัต่อศาล
หรือท่ีสถานีตาํรวจหรือต่อพนักงานคุมประพฤติสัปดาห์หรือวนัละคร้ังหรือ      ไปรายงานตวัเป็นระยะกับ
เจา้หนา้ท่ีท่ีศาลกาํหนดและปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการคุมประพฤติอ่ืน ๆ ท่ีศาลเห็นสมควร  

(5)  ยึดหนังสือเดินทาง หรือยอมให้ตัดสิทธิทางสถานะภาพบางประการ เพ่ือป้องกนัการหลบหนี
ออกนอกราชอาณาจกัร หรือลดศกัยภาพในการกระทาํความผดิหรือก่อความเสียหายใด ๆ  
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(6)  ยอมกลับสู่การควบคุมในระยะเวลาที่กําหนด สาํหรับการปล่อยชัว่คราวเพื่อการ
ทาํงาน,        การศึกษาหรือวตัถุประสงคอ่ื์น 

(7) การกาํหนดให้ทาํงานหรือในกรณว่ีางงานต้องกระตือรือร้นหางานทาํ เพื่อใหผู้ต้อ้งหา
หรือจาํเลยเหล่านั้นมีรายได ้ลดความกดดนัจากปัญหาทางเศรษฐกิจ  

(8) ศึกษาหรือเร่ิมต้นศึกษา ในกรณีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นยงัอยูใ่นวยัท่ีควรศึกษา           
เล่าเรียน 

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดในการคบหากับบุคคล,การอยู่ในสถานที่หรือการเดินทาง               
ในบางแห่ง เพ่ือเป็นการป้องกนัหรือหลีกเล่ียงโอกาสท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะถูกเร่งเร้าหรือกระตุน้
ใหก้ระทาํความผดิข้ึนอีกหรือคิดท่ีจะหลบหนี 

(10) หลกีเลีย่งการติดต่อกบัผู้เสียหายในคดี เพ่ือป้องกนัการรบกวนการดาํเนินกระบวน
พิจารณาหรือไปรบกวนผูเ้สียหาย 

(11) ไม่ครอบครองอาวุธปืน,วัตถุระเบิดหรืออาวุธอนัตรายอืน่ เพื่อเป็นการป้องกนัหรือ   
หลีกเล่ียงโอกาสท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะถูกเร่งเร้าหรือกระตุน้ใหก้ระทาํความผดิข้ึนอีก 

(12) ไม่ใช้แอลกอฮอล์ หรือใช้ยาเสพติดหรือสารควบคุมอืน่ เวน้แต่มีใบสัง่ยาของแพทยท่ี์
ไดรั้บอนุญาตเพ่ือเป็นการป้องกนัหรือหลีกเล่ียงโอกาสท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะถูกเร่งเร้าหรือกระตุน้
ใหก้ระทาํความผดิข้ึนอีกเช่นเดียวกนั 

(13) เข้ารับการบําบัดทางแพทย์ ในกรณีท่ีการกระทาํความผดิเกิดจากความผดิปกติทาง
จิตโดยการเขา้รับการรักษาจากแพทยท์างจิตวิทยา หรือบาํบดัโรคจิต รวมทั้ งการบาํบดัการใช้
แอลกอฮอลห์รือยาและยอมอยูใ่นสถานพยาบาลท่ีกาํหนดเพื่อการนั้น 

(14) กําหนดสถานที่ให้อยู่เป็นการเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบควบคุม            
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้น เช่น ใหอ้ยูก่บับิดา มารดา และตอ้งแจง้การยา้ยท่ีอยูทุ่กคร้ัง  

(15)  กําหนดช่วงเวลาที่ผู้ได้รับการปล่อยช่ัวคราวจะต้องกลับ ถึงบ้านหรือสถานที่ที่
กาํหนด  (Home curfew) เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบควบคุมผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเช่นกนั 

(16) กาํหนดให้ผู้กระทาํความผดิอยู่ในทีอ่ยู่อาศัยโดยการจํากดับริเวณ เป็นการกาํหนดให ้             
ผูไ้ด้รับการปล่อยชั่วคราวอยู่ในบริเวณบ้านหรือสถานท่ีท่ีกาํหนดตลอดเวลาหรือกาํหนดเป็น
ช่วงเวลาตามท่ีผูพ้ิพากษามีดุลยพินิจเห็นว่าเหมาะสมเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตให้ออกนอกบา้นหรือ
สถานท่ีท่ีกาํหนดได ้ซ่ึงศาลอาจพิจารณาเลือกสถานท่ีควบคุมท่ีเหมาะสม นอกจากบา้นของผูต้อ้งหา
หรือ           จาํเลยเองโดยดดัแปลงมาจากวิธีการคุมขงัผูต้อ้งโทษไวใ้นท่ีอยู่อาศยัโดยใชเ้คร่ืองมืออิ
เลก็โทรนิก (House Arrest)  

(17) เงื่อนไขอืน่ ๆ ทีศ่าลเห็นสมควร กาํหนดเผือ่ไวใ้นกรณีท่ีอาจมีขอ้กาํหนดใดท่ีเห็นว่า       
เหมาะสมกวา่ท่ีกาํหนดไวน้ี้ตามแต่พฤติการณ์ในแต่ละคดีใหผู้ไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวปฏิบติั 
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4.  ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้และหนทางแก้ไข 
ในส่วนการกาํหนดเง่ือนไขตามขอ้ 1 ถึง 13 และ ขอ้ 17 นั้นไม่มีปัญหาในทางปฏิบติั           

แต่อยา่งใด แต่ในส่วนเง่ือนไขตามขอ้ 14 ถึง 16 เป็นการกาํหนดสถานท่ีอยู,่กาํหนดช่วงเวลา(Home 
curfew)โดยเฉพาะการควบคุมผูก้ระทาํความผิดไวใ้นท่ีอยู่อาศยันั้น House Arrest หรือ Home 

Confinement ปัญหาจากเดิมท่ีเป็นแนวคิดท่ีจะควบคุมหรือกกัขงันกัโทษไวใ้นสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่
เรือนจาํรวมถึงวิธีการคุมขงัผูต้อ้งโทษตามคาํพิพากษาไวใ้นท่ีอยู่อาศยั กักตวัอยู่ภายในบา้น ซ่ึง
หมายถึงการคุมขงัหรือจาํกดับริเวณนกัโทษท่ีกระทาํความผิดไม่ร้ายแรงไวท่ี้บา้นหรือในท่ีอยูอ่าศยั 
หรือสถานท่ีหน่ึงท่ีใดท่ีไม่ใช่เรือนจาํ อนัอาจเป็นสถานพยาบาลหรือสถานท่ีใด ๆ ท่ีกาํหนดข้ึนผู ้
ตอ้งโทษมีเสรีภาพในการดาํรงชีวิตอย่างคนทัว่ไปภายในบริเวณท่ีกาํหนดให้นั้น เพื่อเป็นการลด
ค่าใชจ่้ายของ ราชการและเจา้หนา้ท่ีจะตรวจสอบซ่ึงต่อมาไดมี้การนาํเอาอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกมาใช้
ช่วยในการตรวจสอบนั้นมีปัญหาในเร่ืองค่าใชจ่้ายจากการใชว้ิธีการน้ีเพราะค่าอุปกรณ์มีราคาสูง 
ตอ้งมีบุคลากรและหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบคอยตรวจสอบและดุลยพินิจในการสั่งของศาลไม่
เหมือนกันอาจมีทั้งกรณีท่ีผูต้อ้งโทษตอ้งเสียค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมเองหรืออาจไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายใด ๆ เลย และกาํหนดระยะเวลาควบคุมไวไ้ม่เท่ากนั  

ในส่วนการจะนาํเอาอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกมาใช้ช่วยในการตรวจสอบนั้นถึงแมจ้ะทาํให้สามารถ
ตรวจสอบการอยู่ในท่ีท่ีกาํหนดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพข้ึนก็ตามแต่ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั       เคร่ืองมือดงักล่าวก็มี
ราคาแพงและการกาํหนดให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการใช ้        วิธีการดงักล่าวเองอาจจะขดักบั
จุดประสงค์ในการกาํหนดเง่ือนไขแทนการเรียกประกันหรือ         หลักประกันตามท่ีได้ทาํการศึกษาใน
วทิยานิพนธ์น้ีท่ีตอ้งการช่วยเหลือผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีมีฐานะยากจนอยูแ่ลว้จนทาํใหไ้ม่สามารถนาํวิธีการกาํหนด
เง่ือนไขดงักล่าวมากาํหนดในการอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวได ้ทางแกท่ี้ผูเ้ขียนเห็นวา่อาจนาํมาใชไ้ดก้็คือไม่ตอ้ง
นาํเอาเคร่ืองมืออิเลก็โทรนิกมาใชใ้นกรณีน้ี โดยหากผูพิ้พากษาจะใชดุ้ลยพินิจกาํหนดให้นาํวิธีการคุมขงันกัโทษ
ไวท่ี้บา้นหรือใน           ท่ีอยูอ่าศยันั้นก็เพียงแต่กาํหนดให้มีการตรวจสอบดว้ยการให้เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทาํกา
ตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจโดยเดินทางไปตรวจสอบผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีบา้นหรือท่ีอยู่อาศยัหรือสถานท่ีท่ี
กาํหนดหรือโดยการโทรศพัทต์รวจสอบเท่านั้น ซ่ึงหากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยคนใดผิดเง่ือนไม่อยูใ่นบา้นหรือ      ท่ี
อยูอ่าศยัหรือสถานท่ีท่ีกาํหนด ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยคนนั้น ๆ กจ็ะตอ้งถูกถอนสัญญาประกนัและอาจกาํหนดใหถื้อ
วา่มีความผดิฐานหลบหนีเพ่ิมข้ึนดว้ย 

ปัญหาว่าการควบคุมผูก้ระทาํความผิดไวท่ี้บา้นหรือในท่ีอยู่อาศยัน้ี เน่ืองจากเดิมเป็น
วิธีการ                  คุมขังนักโทษไวท่ี้บา้นหรือในท่ีอยูอ่าศยั จึงเป็นโทษอยา่งหน่ึงซ่ึงระยะเวลาท่ีถูก
ควบคุมอยู่นั้น         ถือเป็นการถูกลงโทษและลบลา้งกาํหนดโทษท่ีจะตอ้งรับตามคาํพิพากษา ใน
ส่วนน้ีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 22   ท่ีบญัญติัว่า “โทษจาํคุก ใหเ้ร่ิมแต่วนัมีคาํพิพากษา 
แต่ถา้ผูต้อ้งคาํพิพากษาถูกคุมขงัก่อนศาลพิพากษาให้หักจาํนวนวนัท่ีถูก คุมขงัออกจากระยะเวลา
จาํคุกตามคาํพิพากษา        เวน้แต่คาํพิพากษานั้นจะกล่าวไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ……”แต่ถ้านําวธีินีม้าใช้กบั
การปล่อยช่ัวคราวแล้ว ระยะเวลาที่ได้รับการปล่อยช่ัวคราวน้ันไม่ถือเป็นการควบคุมตัวผูต้อ้งหา
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หรือจาํเลยเหล่านั้นจึงไม่อาจนําระยะเวลาในระหว่างปล่อยชัว่คราวโดยการกาํหนดใหผู้ต้อ้งหาหรือ
จาํเลยเหล่านั้น อยูใ่นบา้นหรือในท่ีอยูอ่าศยัมาหักกบัวนัต้องโทษตามคาํพพิากษาได ้

นอกจากน้ีหากเกิดปัญหาไม่สามารถตรวจสอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพราะขาดเคร่ืองมือหรือ
กาํลงัคนกอ็าจกาํหนดหน่วยงานดูแลผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวโดยกาํหนดสถานท่ีใหอ้ยู ่                เป็นการเฉพาะ
อาจเป็นองคก์รเอกชนท่ีรับอาสาเขา้ทาํหนา้ท่ีก็ได ้ซ่ึงอาจกาํหนดให้ทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบช่วงเวลาท่ีผูไ้ดรั้บ
การปล่อยชัว่คราวจะตอ้งกลบัถึงบา้นหรือสถานท่ีท่ีกาํหนด             (Home curfew) และตรวจสอบการจาํกดั
บริเวณใหผู้ไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวอยูใ่นบริเวณบา้นหรือสถานท่ีท่ีกาํหนด (House Arrest)  

กรณีเม่ือนาํวิธีการปล่อยชัว่คราวโดยการกาํหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ดงักล่าวมาใชแ้ลว้มีการ    
ผิดเง่ือนไข ผิดสัญญาประกนั หรือมีการหลบหนีไม่มาฟังคาํพิพากษาหรือรับโทษ ควรจะมีวิธีการ
บงัคบักบับุคคลผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวเหล่าน้ีและศึกษาผลในการท่ีจะบงัคบัตามกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่นประมวลกฎหมายอาญาว่าควรกาํหนดให้การหลบหนีสัญญาประกันโดยกาํหนด       
เง่ือนไขน้ีเป็นความผิดอาญาฐานหลบหนีประกนั จุดประสงคก์็เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าผูไ้ดรั้บการ
ปล่อยชัว่คราวจะปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาและจะมาปรากฎต่อหน้าศาลเพ่ือฟังคาํพิพากษา ซ่ึง
อาจทาํการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของไทยในเร่ืองการปล่อยชั่วคราวเสียใหม่เช่นการกาํหนด
เง่ือนไข            ต่าง ๆ ท่ีศาลอาจใชดุ้ลพินิจกาํหนดใหผู้ไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวปฏิบติัแทนการท่ี
ศาลจะใชดุ้ลพินิจเรียกประกนัหรือหลกัประกนัลงไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เพ่ือให้ศาลสามารถมีคาํสั่งอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวโดยกาํหนดเง่ือนไขแทนการเรียกประกนัและ
หลกัประกนัไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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บทที ่5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1.  บทสรุป 
 
หลกัเกณฑใ์นเร่ืองการปล่อยชัว่คราวของประเทศไทยนั้นยงัมีขอ้บกพร่องท่ีเป็นปัญหา

ก่อให้เกิดความเหล่ือมลํ้ าและไม่เป็นธรรมต่อบุคคลในสังคมเพราะบทบญัญติัของกฎหมายให้
อาํนาจในการใชดุ้ลยพินิจของผูพ้ิพากษาในการปล่อยชัว่คราวไวอ้ยา่งกวา้งขวางเกินไปซ่ึงหากการ
ใชดุ้ลพินิจนั้นใชต้ามอาํเภอใจปราศจากเหตุผลไม่มีการควบคุมตรวจสอบก็อาจก่อให้เกิดการใช้
อาํนาจในทางท่ีผดิ หรือใชอ้าํนาจโดยมิชอบ 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108ถึง มาตรา 113 กําหนดให้การวินิจฉยัคําร้องขอให้
ปลอ่ยชัว่คราวต้องพิจารณาถึงความหนกัเบาแห่งข้อหาแต่กฎหมายก็ไม่ได้กําหนดว่าข้อหาเท่าใดท่ีจะเป็นเกณฑ์ 
พยานหลกัฐานท่ีปรากฏแล้วมีเพียงใด พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร เช่ือถือ            ผู้ ร้องขอประกนัหรือ
หลกัประกนัได้เพียงใด ผู้ ต้องหาหรือจําเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ ภยนัตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการ
ปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่ เม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นว่ากฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ พิพากษาใช้ดุลพินิจ
กว้างขวางมากโดยให้อํานาจการตดัสนิใจไว้ไมมี่ขอบเขตท่ีแน่นอน  

แม้ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเป็นหลักตามหลกักฎหมายปัจจุบันและตามคําแนะนําของ
ประธานศาลฎีกาแตด่ลุยพินิจของศาลในการสัง่คําร้องก็ยงัขึน้อยู่ท่ีการเรียกประกนัหรือ             หลกัประกนัเป็น
ส่วนใหญ่ ศาลมกัจะสัง่ไม่อนญุาตให้ปล่อยชัว่คราวโดยเห็นว่าประกนัหรือ            หลกัประกนัไม่เพียงพอท่ีจะ
ป้องกนัการหลบหนีของผู้ ต้องหาหรือจําเลย 

การกาํหนดประเภทของการประกนัและหลกัประกนัก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคเพราะฐานะท่ีไม่
เท่าเทียมกนัของผูต้อ้งหาหรือจาํเลย ศาลมกัจะอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัและหลกัประกนัดว้ยเสมอ
เพราะไม่แน่ใจวา่บุคคลเหล่านนั้นจะหลบหนีหรือไม่และเพ่ือเป็นการป้องกนัตวัเองจากการถูกร้องเรียนและมกัจะ
เรียกประกันสูงเกินควรเพราะไม่ปรากฏหลกัเกณฑ์ว่าจาํนวน     เท่าใดท่ีถือว่าสูงเกินไป แต่ละศาลกาํหนด
หลกัประกนัไวไ้ม่เท่ากนัต่างกอ็า้งวา่กาํหนดตาม                    ความเหมาะสม  

นอกจากน้ีส่ิงท่ีทาํใหผู้พิ้พากษามีแนวโนม้ท่ีจะพิจารณาใหค้วามสาํคญักบัหลกัประกนั        มากข้ึน
เพราะผูพิ้พากษาไม่มีเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการช่วยสืบเสาะใหท้ราบรายละเอียดท่ีถูกตอ้ง              ผูพิ้พากษาไม่มี
โอกาสไดรู้้ขอ้เท็จจริงท่ีจะใชป้ระกอบดุลพินิจในการสั่งคาํร้องจนกวา่คดีจะข้ึนสู่ศาลซ่ึงเป็นเวลาเดียวกบัท่ีผูถู้ก
กล่าวหายืน่คาํร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราว ดงันั้นขอ้มูลจึงค่อนขา้งจาํกดัมาก 

ความเหล่ือมลํ้ าในทางปฏิบติัท่ีบุคคลท่ีมีฐานะการเงินและเศรษฐกิจดีย่อมได้เปรียบ
ไดรั้บการปล่อยชัว่คราวมากกว่าบุคคลท่ีมีฐานะยากจน จึงเกิดกลุ่มนายประกนัอาชีพท่ีเสนอตนเขา้
ทาํสัญญาประกนัหรือเสนอหลกัทรัพยห์รือหลกัประกนัต่าง ๆ  แก่จาํเลยหรือผูต้อ้งหาเหล่านั้นโดย
เรียกร้องเอาผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนท่ีสูงอย่างไม่เป็นธรรม อาศยัอาํนาจตามกฎหมายท่ีให้
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อาํนาจแก่                  นายประกนัท่ีจะจบักุมผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวกลบัมาส่งตวัคืนต่อศาลข่มขู่
ว่าจะถอนหลกัประกนั       แอบอา้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มข้ึนโดยอา้งว่าเป็นค่าใชจ่้าย
หรือค่าธรรมเนียมศาล          ในการรักษาสภาพการปล่อยชัว่คราว  

ปัญหาการใชบุ้คคลเป็นหลกัประกนัศาลไม่สามารถตรวจสอบไดว้่าบุคลผูน้ั้นไดท้าํหรือ
เคยทาํสัญญาประกันไว้ในศาลอ่ืน ๆ หรือไม่และเคยผิดสัญญาประกันท่ีศาลใดบ้างหรือไม่
โดยเฉพาะ          ขา้ราชการครูท่ีทาํสัญญาประกนัโดยมิไดเ้ขา้ใจถึงผลความผกูพนัตามสัญญาอยา่ง
แทจ้ริงเพราะเขา้ทาํสัญญาโดยการชกัชวนของพวกนายประกนัอาชีพ เม่ือมีการผิดสัญญาประกนั
การบงัคบัตามสัญญา              ไม่สะดวกรวดเร็วเหมือนกรณีมีเงินสดหรือหลกัทรัพยแ์ละบางคร้ังก็
ไม่อาจบงัคบัไดแ้ละทาํให้เกิดผลเสียหายกระทบต่อการดาํเนินกระบวนพิจารณาของศาล เพราะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีเป็นประกนักบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นไม่มากพอท่ีจะทาํให้ผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยไม่หลบหนี 

เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศองักฤษการปล่อยชัว่คราวคลา้ยคลึงกบัประเทศไทยแตกต่าง
กนัท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยอาจไดรั้บการประกนัตวัโดยไม่มีเง่ือนไขหรือกาํหนดเง่ือนไขอยา่งใด ๆ ได้
ตามมาตรา  3 ของพระราชบญัญติั The Bail Act 1976 ท่ี กาํหนดใหป้ล่อยชัว่คราวไปโดยไม่ตอ้งมี
ประกนั ไม่ตอ้งมีนายประกนั และไม่ตอ้งกาํหนดเง่ือนไขใด ๆ เวน้แต่เม่ือศาลไดพ้ิจารณาเป็นพิเศษ 
เป็นการเฉพาะเจาะจง ก็มีอาํนาจเรียกประกนัไดโ้ดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจ,บุคลิกลกัษณะ
หรือเหตุท่ีเคยถูกศาลพิพากษาวา่เคยกระทาํความผดิมาแลว้หรือไม่ 

การอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวศาลจะกาํหนดให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยหานายประกนัมาทาํ
สัญญาประกันเพื่อเป็นหลกัประกันว่าจาํเลยจะมาปรากฏตวัในกาํหนด หากจาํเลยหลบหนีนาย
ประกันก็จะถูกริบหรือยึดเงินประกันและถา้นายประกันไม่จ่ายเงินก็อาจถูกจาํคุกและศาลอาจ
กาํหนดใหจ้าํเลยปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนๆเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อประกนัว่าเขาจะไม่หลบหนี หรือไปกระทาํ
ความผดิอีกในขณะท่ีประกนัตวั หรือไปข่มขู่พยาน ตามมาตรา 3(6)  

นอกจากน้ีหากศาลไม่พอใจในหลกัประกันก็อาจกาํหนดให้ผูต้ ้องหาหรือจาํเลยหา         
หลกัประกนัมาเพิ่ม แต่ศาลอาจกาํหนดการคุมประพฤติแทนการเรียกหลกัประกนัดงักล่าวโดย
กาํหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ไดถึ้ง 7 ประการ ถา้จาํเลยไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขอยา่งใดก็ตามท่ีศาลกาํหนด
ไว ้ศาลจะออกหมายเรียกตวัตามมาตรา 7(2) หรือออกหมายจบัตามมาตรา 7(1) จาํเลยจะถูกยกเลิก
การให้ประกันหรือกาํหนดเง่ือนไขในการประกันตวัเขม้งวดมากยิ่งข้ึนและจะมีความผิดฐาน
หลบหนีประกนัตามมาตรา 6 ซ่ึงมีโทษจาํคุกสูงถึง 3 เดือน และ/หรือปรับ 2,000 ปอนด ์หรือหาก
ถูกส่งไปยงั Crown Court เพื่อลงโทษกจ็ะมีโทษจาํคุกถึง12 เดือนและหรือปรับโดยไม่จาํกดัจาํนวน
เงินและยงัเป็นการดูหม่ินหรือละเมิดอาํนาจศาลอีกดว้ย 

เปรียบเทียบกบัประเทศสหรัฐอเมริกาตามพระราชบญัญติั The Bail Reform Act 1966 
การประกนัตวัไม่ตอ้งใชเ้งินประกนัหากพิจารณาแลว้เห็นวา่กรณีเป็นการเพียงพอท่ีจะทาํใหแ้น่ใจได้
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แลว้ว่าจาํเลยจะมาปรากฏตวัต่อศาล โดยจาํเลยจะตอ้งมีนายประกนัเขา้ทาํสัญญาประกนัซ่ึงกาํหนด
ความรับผิดหรือกาํหนดวงเงินประกนัไว ้และตามพระราชบญัญติัควบคุมอาชญากรรมกาํหนดให้
คาํนึงถึงอันตรายท่ีจะเกิดต่อชุมชนมากกว่าประเภทของความผิดและอาจกําหนดเง่ือนไขคุม
ประพฤติจาํเลยไว  ้ให้จาํเลยไม่อาจก่ออนัตรายต่อชุมชนไดแ้ละตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาของสหรัฐอเมริกา กาํหนดให้การปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนัหรือโดยมีประกนัหรือโดยมี
เง่ือนไขขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้รวมกนัซ่ึงเง่ือนไขท่ีศาลอาจกาํหนดไดน้ั้นมีถึง 14 ขอ้ หากผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยไดรั้บการอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวแลว้ปฏิบติัผดิเง่ือนไขก็จะถูกยกเลิกการปล่อยชัว่คราว
และถูกออกหมายจบัในทนัทีและถูกดาํเนินคดีในขอ้หาละเมิดอาํนาจศาล 

ส่วนมาตรการควบคุมผูก้ระทาํความผดิไวใ้นท่ีอยูอ่าศยันั้นก็ยงัสามารถนาํมาปรับใชโ้ดย
กาํหนดเป็นเง่ือนไขหน่ึงแก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกนัตวัได ้โดยการกาํหนดให ้     
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีได้รับการปล่อยชั่วคราวอยู่ท่ีบา้นหรือในท่ีอยู่อาศยัหรือสถานท่ีหน่ึงท่ีใด            
ท่ีกาํหนดข้ึน ซ่ึงอาจกาํหนดช่วงเวลาไดถึ้ง 8 แบบ  

จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวของไทยจะเห็นไดว้า่การอนุญาตใหป้ล่อย ชัว่คราวโดย
พิจารณาหลกัทรัพยท่ี์เสนอมาเป็นส่ิงสาํคญันั้นเป็นการแบ่งแยกและสกดักั้นคนจนไม่ใหไ้ดรั้บการประกนัตวั การ
ปล่อยชัว่คราวกลายเป็นการแลกเปล่ียนระหวา่งการยอมให้ยดึเงินหรือทรัพยสิ์นไวช้ัว่คราวเพื่อแลกกบัอิสระภาพ 
ทาํให้เกิดความไม่เป็นธรรม แมผู้ต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นจะแสดงขอ้เท็จจริงว่าตนจะไม่หลบหนี ไม่ไปยุ่ง
เก่ียวกบัพยานหรือมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการปล่อยชัว่คราวเช่นไรกไ็ม่สามารถจะไดรั้บอิสระภาพเพียง
เพราะเขาเหล่านั้นเป็นคนยากจนไม่มี       หลกัทรัพยม์าเสนอใหเ้ป็นท่ีพอใจของผูพิ้พากษาผูมี้ดุลพินิจออกคาํสั่ง 

ทั้งท่ีกฎหมายของไทยไดบ้ญัญติัให้อาํนาจแก่ผูพ้ิพากษาสามารถใชดุ้ลพินิจอนุญาตให้
ปล่อยชัว่คราวจาํเลยหรือผูต้อ้งหาไดถึ้งสามประเภทคือการปล่อยชัว่คราวไปโดยไม่ตอ้งมีประกนั      
เป็นการปล่อยชัว่คราวไปโดยเพียงแต่ให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยสาบานตนว่าจะมาศาลตามกาํหนดนดั                
ซ่ึงสามารถจะใชไ้ดก้บัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีกระทาํความผิดมีอตัราโทษจาํคุกขั้นสูงไม่เกินสามปี         
ท่ีเป็นคดีความส่วนใหญ่ในศาล แต่จากความจริงท่ีปรากฏกลบัมีการใชดุ้ลพินิจสั่งใหป้ล่อยชัว่คราว
ในแบบน้ีน้อยมาก 1 หรือหากจะปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัหรือมีประกนัและหลกัประกนัใน
ความผิดท่ีมีโทษจําคุกขั้นสูงเกินกว่าสามปีข้ึนไปศาลก็ควรจะใช้ดุลพินิจเรียกประกันหรือ
หลกัประกนัในอตัราขั้นตํ่าเพียงเพื่อเป็นหลกัประกนัว่าเขาเหล่านั้นจะมาปรากฏตวัต่อศาลตามนดั
เท่านั้นซ่ึงจะตอ้งพิจารณาเป็นเร่ือง ๆ ไปโดยอาศยัขอ้เทจ็จริงอนัเก่ียวกบัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยแต่ละ
รายไปซ่ึงกมี็ปัญหาท่ีศาลไม่มีเคร่ืองมือท่ีจะเสาะแสวงหารายละเอียดดงักล่าวได ้ซ่ึงหากจะใชว้ิธีการ
ไต่สวนให้ทราบ              รายละเอียดก็ยิ่งเป็นการเพ่ิมงานให้ศาลซ่ึงปัจจุบนัมีอตัราไม่เพียงพอกบั
จาํนวนคดีท่ีเขา้มาสู่ศาลอยูแ่ลว้จึงเป็นการยากท่ีศาลจะใชดุ้ลพินิจสัง่ใหไ้ต่สวนดงักล่าว อีกทั้งปัญหา
ดุลพินิจในการกาํหนดจาํนวน     หลกัประกนัเป็นปัญหาใหญ่ของเร่ืองการปล่อยชั่วคราวเพราะ

                                                           
1 สถิติการอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวของศาลต่าง ๆ ในภาคผนวก ข 
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กฎหมายให้อาํนาจศาลในการใชดุ้ลพินิจกวา้งขวางเกินไป และทางปฏิบติัศาลจะมีบญัชีกาํหนด
จาํนวนหลกัประกนัไวค้วบคุมการสั่งอีกดว้ย     ทั้งท่ีขอ้เท็จจริงในบางคดีไม่จาํเป็นจะตอ้งเรียก
หลกัประกนัจากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นก็ได ้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็เพราะผูพ้ิพากษาไม่แน่ใจว่าหาก
ให้ประกนัตวัไปแลว้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นจะหลบหนีหรือไม่ ทางแกปั้ญหาก็โดยการหา
มาตราการท่ีใช้เสริมหลกัประกนัทางทรัพยสิ์นหรือมา      ทดแทน ซ่ึงยงัมีขอ้จาํกดับางประการ 
หนทางท่ีผูเ้ขียนศึกษาวิจยัพบกคื็อการกาํหนดเง่ือนไขใหต้วั         ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นปฏิบติั
แทนการเรียกประกนัหรือหลกัประกนั การปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยท่ีฐานะยากจนซ่ึงไม่
อาจหาประกนัหรือหลกัประกนัตามจาํนวนท่ีศาลกาํหนดไดโ้ดยการกาํหนดเง่ือนไขใหบุ้คคลเหล่าน้ี
ปฏิบติัแทนการเรียกประกนัและหลกัประกนันั้นเป็นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยใหไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวมากข้ึน โดยยงัคงประสิทธิภาพของกระบวนการยติุธรรมไว ้
ทั้งวิธีการกาํหนดเง่ือนไขแทนการเรียกประกนัหรือหลกัประกนัน้ีสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยท่ีมุ่งคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการควบคุมการใชอ้าํนาจรัฐท่ีจะนาํ
ตวัผูก้ระทาํความผดิมาลงโทษใหต้อ้งถูกจาํกดัสิทธิเพียงเท่าท่ีจาํเป็นและมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการปล่อย
ชัว่คราวในระหว่างพิจารณาคดีตามมาตรา 31 และมาตรา 239 และหลกับทสันนิษฐานไวก่้อนว่า
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยไม่มีความผิด  ตามมาตรา 33 ก่อนมีคาํพิพากษาอนัถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดได้
กระทาํความผดิจะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระทาํความผดิไม่ได ้ 
 
5.2. ข้อเสนอแนะ 

 
ผลจากการศึกษาวิจยัน้ีผูเ้ขียนเห็นว่าบทบญัญติัของกฎหมายเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว 

ของไทยยงัไม่ได้บญัญติัให้เป็นหลกัประกันสิทธิเสรีภาพแก่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยอย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะผูท่ี้มีฐานะยากจน แมใ้นทางปฏิบติัจะไดมี้การวางระเบียบเป็นแนวทางแก่ผูพ้ิพากษาให้
ใช ้  ดุลยพินิจไปในทางคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งหาและจาํเลยเหล่าน้ีไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ระเบียบ
ปฏิบติัเหล่านั้นก็ไม่ไดเ้ป็นบทบงัคบัให้ผูพ้ิพากษาตอ้งถือตามอย่างเคร่งครัดคงเป็นเพียงแนวทางท่ี
ควรปฏิบติัเท่านั้น จึงควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ เก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว
ใหช้ดัเจน      มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเป็นธรรมมากยิง่ข้ึนดงัต่อไปน้ีคือ 

 
5.2.1.  การปรับปรุงกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 

(1) กาํหนดเง่ือนไขใหผู้ต้อ้งหาหรือจาํเลยปฏิบติัแทนการเรียกประกนัหรือหลกัประกนั             
ดงัต่อไปน้ีลงไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 111 
  1. เงื่อนไขอย่างใด ๆ ไม่ให้ผู้ได้รับการประกนัตัวหลบหนี โดยกาํหนดเป็นมาตรการ 
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ใดๆ ท่ีกาํหนดไวแ้ลว้จะบงัคบัใหไ้ม่หลบหนีไปและรับรองไดว้่าบุคคลนั้น ๆ จะมาศาลตามกาํหนด
และยอมปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนเท่าท่ีจาํเป็น 

2. เงื่อนไขไม่ให้ไปกระทําความผิดอีกในระหว่างการประกันตัว เพ่ือเป็นการประกนัว่า        
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้นจะไม่ไปกระทาํความผิดใด ๆ ข้ึนอีกและจะไม่ก่อภยนัตรายต่อความ 
ปลอดภยัของบุคคลอ่ืนหรือของชุมชน  

3. เงื่อนไขไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับพยาน เช่นการห้ามพูดคุยกบัพยานสาํคญัของโจทก ์,หา้ม
เขา้ไปในระยะถ่ินท่ีอยูข่องพยานโจทก ์

4. วางข้อกาํหนดคุมประพฤติโดยนาํขอ้กาํหนดคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยท่ีมี
อยูแ่ลว้มากาํหนดไวไ้ดเ้ช่นการกาํหนดให้ผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวไปรายงานตวัต่อศาลหรือท่ีสถานีตาํรวจหรือ
ต่อพนกังานคุมประพฤติสัปดาห์ หรือวนัละคร้ังหรือไปรายงานตวัเป็นระยะกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีศาลกาํหนดและปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดการคุมประพฤติอ่ืน ๆ ท่ีศาลเห็นสมควร  

5.  ยดึหนังสือเดนิทาง หรือยอมให้ตดัสิทธิทางสถานะภาพบางประการ  

6.  ยอมกลบัสู่การควบคุมในระยะเวลาทีก่าํหนด  
7.  ทาํงานหรือในกรณว่ีางงานต้องกระตือรือร้นหางานทาํ  
8.  ศึกษาหรือเร่ิมต้นศึกษา  
9. ปฏิบัติตามข้อกําหนดในการคบหากับบุคคล,การอยู่ในสถานที่หรือการเดินทาง               

ในบางแห่ง  
10.  หลกีเลีย่งการติดต่อกบัผู้เสียหายในคดี  
11.  ไม่ครอบครองอาวุธปืน,วตัถุระเบิดหรืออาวุธอนัตรายอืน่  
12. ไม่ใช้แอลกอฮอล์ หรือใช้ยาเสพติดหรือสารควบคุมอืน่ เวน้แต่มีใบสั่งยาของแพทยท่ี์

ไดรั้บอนุญาต 
13.  เข้ารับการบําบัดทางแพทย์ หรือตรวจร่างกาย 
14.  กาํหนดสถานทีใ่ห้อยู่เป็นการเฉพาะ   
15. กําหนดช่วงเวลาที่ผู้ได้รับการปล่อยช่ัวคราวจะต้องกลับ ถึงบ้านหรือสถานที่ที่

กาํหนด (Home curfew) 
16.  กาํหนดให้ผู้กระทาํความผดิอยู่ในทีอ่ยู่อาศัยโดยการจํากดับริเวณ (House Arrest)  
17.  เงื่อนไขอืน่ ๆ ทีศ่าลเห็นสมควร 
(2)  แกไ้ขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตา 110 วรรคสอง 
จากใจความท่ีว่า“ในคดีความผิดอย่างอ่ืนจะปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกนัเลยหรือมี

ประกนัและหลกัประกนัดว้ยกไ็ด”้ 
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เป็นขอ้ความดงัต่อไปน้ี“ในคดีความผิดอย่างอืน่ซ่ึงมีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงตํ่ากว่าสาม
ปี(หรือตํ่ากว่าห้าปี 2 )ให้ศาลปล่อยช่ัวคราวโดยไม่มีประกันเลย โดยจะวางข้อกําหนดเงื่อนไขตาม
มาตรา 111 อย่างเดียวหรือหลายอย่างกไ็ด้” 

จุดประสงคก์็เพื่อกาํหนดให้ศาลไม่สามารถใชดุ้ลยพินิจในการอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว
ในคดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอย่างสูงตํ่ากว่าสามปี(หรือตํ่ากว่าห้าปี) โดยการเรียกประกันหรือ
หลกัประกนัได ้และบงัคบัให้ศาลสามรถใชดุ้ลยพินิจไดเ้พียงอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวโดยกาํหนด
เง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนัเท่านั้น 

และกาํหนดเน้ือความเป็นวรรคสามว่า“ในคดีอย่างอื่นที่มีโทษจําคุกอย่างสูงตั้งแต่สามปี         
ขึน้ไป(หรือห้าปีขึ้นไป 3 ) จะปล่อยช่ัวคราวโดยมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้ และจะวาง
ข้อกาํหนดเงื่อนไขตามมาตรา 111 อย่างเดียวหรือหลายอย่างกไ็ด้” 

จุดประสงคเ์พ่ือกาํหนดให้คดีท่ีมีโทษจาํคุกอยา่งสูงตั้งแต่สามปีข้ึนไป(หรือห้าปีข้ึนไป)    
เท่านั้นท่ีศาลสามารถอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยเรียกประกนัและหลกัประกันได้และศาลยงั
สามารถใชดุ้ลพินิจกาํหนดเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งรวมกนัดว้ยก็ได ้เพ่ือประกอบ
ในการใช้ดุลพินิจเรียกประกันหรือหลักประกันให้น้อยลงและใช้การกําหนดเง่ือนไขแทน
หลกัประกนั                 ท่ีลดลงนั้น 

 
5.2.2.   การปรับปรุงกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
  (1) กาํหนดให้การหลบหนีประกันโดยการกําหนดเงื่อนไขแทนการเรียกประกันและ       

หลักประกันเป็นความผิดฐานหนีประกันตามประมวลกฎหมายอาญาเทียบได้กับความผิดฐาน
หลบหนีจากท่ีคุมขงัตามมาตรา 190 หรือเพิ่มเป็นขอ้กาํหนดหน่ึงในมาตราดงักล่าว 

“มาตรา 190 ผูใ้ดหลบหนีไประหว่างการได้รับการปล่อยช่ัวคราวโดยกําหนดเงื่อนไข
แทนการเรียกประกันหรือหลักประกันหรือหลบหนีไประหว่างท่ีถูกคุมขงัตามอาํนาจของศาล ของ
พนกังานอยัการ ของพนกังานสอบสวน หรือของเจา้พนกังานผูมี้อาํนาจสืบสวนคดีอาญา ตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ……” 

(2) เพ่ิมความผิดฐานไม่มาศาลตามกาํหนดนดัในกรณีไดรั้บอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว
โดยกาํหนดเง่ือนไขแทนการเรียกประกนัและหลกัประกนัลงในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง่      มาตรา 31(5) ดงัต่อไปน้ีคือ 

                                                           
2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองร่างพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

มาตรา 24 
3 แหล่งเดิม . 
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“(5) ขดัขืนไม่มาศาลเม่ือศาลไดมี้คาํสั่งตามมาตรา 19 หรือมีหมายเรียกตามมาตรา 277 
หรือ       มีกําหนดนัดให้มาปรากฏต่อหน้าศาลตามสัญญาประกันโดยกาํหนดเงื่อนไขแทนการเรียก
ประกนัหรือหลกัประกนั” 

จุดประสงคก์็เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัให้ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะไม่หนีประกนัดว้ยวิธีการ
กาํหนดเง่ือนไขแทนประกนัหรือหลกัประกนัดว้ยทรัพยสิ์นเงินทองหรือบุคคลเป็นประกนัดงักล่าว
เพราะอาจตอ้งรับโทษตามกฎหมายนัน่เอง 

 
5.2.3.  การปรับปรุงระเบียบปฏิบัตขิองศาล 

(1) หลกัปฏิบติัตามคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาซ่ึงมีขอ้ดีหลายประการทั้งยงัสามารถใชแ้กปั้ญหา
ไดต้รงประเด็น แต่ก็ยงัไม่ครอบคลุมปัญหาไดท้ั้ งหมดและแมผู้พิ้พากษาทัว่ไปจะยึดถือเป็นแนวในการปล่อย
ชัว่คราว แต่คาํแนะนาํเหล่านั้นกเ็ป็นเพียงการเสนอแนะเท่านั้น ไม่มีสภาพบงัคบัเพราะมิใช่กฎหมาย ทั้งไม่มีความ
แน่นอนจะปฏิบติัหรือไม่ก็ได ้จึงสมควรท่ีจะนาํแนวทางจาก           คาํแนะนาํดงักล่าวมาบญัญติัเป็นกฎหมาย
เพ่ือใหมี้ผลเป็นรูปธรรมใชบ้งัคบัไดโ้ดยทัว่ไป 

ให้นาํคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกากาํหนดลงในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
108 ดงัน้ีคือ 

“มาตรา 108 ในการวินิจฉัยคาํร้องขอให้ปล่อยชัว่คราว ให้ถือเป็นหลักว่าจะต้องได้รับการพิจารณา
อย่างรวดเร็วและผู้ต้องหาหรือจําเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว เว้นแต่จะมี เหตุจําเป็นที่ต้อง
ควบคุมผู้ต้องหาหรือขังจําเลยไว้ ทั้งน้ีใหพึ้งพิจารณาขอ้เหล่าน้ีประกอบ 

1.  ความหนกัเบาแห่งขอ้หา 
2.  พยานหลกัฐานท่ีปรากฏแลว้มีเพียงใด 
3.  พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอยา่งไร 
4.  เช่ือถือผูร้้องขอประกนัหรือหลกัประกนัไดเ้พียงใด 
5.  ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ 
6.  ภยนัตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการปล่อยชัว่คราวมีเพียงใดหรือไม่ 
7.ในกรณีท่ีผูต้อ้งหาหรือจาํเลยตอ้งขงัตามหมายศาล ถา้มีคาํคดัคา้นของพนกังานสอบสวน พนกังาน

อยัการหรือโจทกแ์ลว้แต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวนิิจฉยัได ้

การส่ังไม่ให้ปล่อยช่ัวคราวต้องบันทึกเหตุน้ันไว้ และแจ้งเหตุผลให้ผู้ต้องหาหรือจําเลย
ทราบโดยเร็ว” 4 

(2). จัดตั้งหน่วยงานขึน้รองรับกระบวนการปล่อยชัว่คราวโดยกาํหนดเง่ือนไข                แทนการ
เรียกประกนัหรือหลกัประกนัเช่น  

1. หน่วยสืบเสาะข้อเทจ็จริงประกอบดุลพนิิจในการสั่งคาํร้องใหป้ล่อยชัว่คราวเพ่ือหา      ขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกบัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเหล่านั้น แลว้เสนอความเห็นประกอบดุลพินิจ 

                                                           
4 สอดคลอ้งกบัมติคณะรัฐมนตรี  มาตรา 23 
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2. หน่วยงานคุมประพฤติผู้ได้รับอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวโดยกําหนดเงื่อนไขแทนการเรียกประกัน
หรือหลกัประกนั เพ่ือสอดส่องดูแลใหผู้ไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวปฏิบติัตามเง่ือนไข         ท่ีกาํหนด 

3. หน่วยงานดูแลผู้ได้รับการปล่อยช่ัวคราวโดยกําหนดสถานที่ให้อยู่เป็นการเฉพาะอาจเป็น
หน่วยงานคุมประพฤติหรือองค์กรเอกชนท่ีรับอาสาเขา้ทาํหน้าท่ีก็ได  ้ซ่ึงอาจกาํหนดให้ทาํหน้าท่ี       ในการ
ตรวจสอบช่วงเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวจะตอ้งกลบัถึงบา้นหรือสถานท่ีท่ีกาํหนด (Home curfew) และ
ตรวจสอบการจาํกดับริเวณใหผู้ไ้ดรั้บการปล่อยชัว่คราวอยูใ่นบริเวณบา้นหรือสถานท่ีท่ีกาํหนด (House Arrest)  
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จิรนิติ  หะวานนท.์  สิทธิทางวธีิพจิารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร : วญิญูชน,  

2543 
ถาวร  เกียรติทบัทิว.  เอกสารคาํสอนวชิากฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา ภาค 1. กรุงเทพมหานคร : 

นิติบรรณาการ, 2534 
ณรงค ์ ใจหาญ.  สรุปวชิากฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: 

วญิญูชน, 2536 
ณรงค ์ ใจหาญ.  หลกักฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพมหานคร :  

วญิญูชน, 2543 
ประกอบ  หุตะสิงห์.  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา.  กรุงเทพมหานคร : นิติ 

บรรณการ ,  2517. 
ฝ่ายวชิาการสูตรไพศาล.  รวมระเบียบคาํส่ังเกีย่วกบัคด ี เล่ม 11  พ.ศ.2538-2543. กรุงเทพมหานคร :  

สูตรไพศาล, 2543 
ฝ่ายวชิาการสูตรไพศาล.  ระเบียบกรมตาํรวจ พ.ศ. 2535.  กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาล, 2536 
พลตาํรวจตรีทว ี ตาตะยานนท.์  ระเบียบการตาํรวจเกีย่วกบัคด ี ปี 2540. กรุงเทพมหานคร : สูตร 

ไพศาล, 2540 
พลตาํรวจตรีทว ี ตาตะยานนท.์  ระเบียบการตาํรวจเกีย่วกบัคด ี ฉบับรวมเล่ม. กรุงเทพมหานคร :  

สูตรไพศาล, ม.ป.ป. 
ร.  แลงกาต.์  ประวตัศิาสตร์กฎหมายไทย  เล่ม 2.  กรุงเทพมหานคร : บริษทัสาํนกัพิมพไ์ทยวฒันา          

พานิช จาํกดั, 2526  
วชิาญ  ธรรมสุจริต.ระเบียบงานคดสํีานักงานอยัการสูงสุด(ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2535) กรุงเทพมหานคร  
 : ประยรูวงศ,์  2535 
สมพร  พรหมหิตาธรและคณะ.  การประกนัตวัผู้ต้องหาหรือจําเลย. บริษทัวศิิษฏส์รอรรถ จาํกดั, 2542 
สุพิศ  ปราณีตพลกรังและอาํนาจ  เจตน์เจริญรักษ.์  คู่มอืการประกนัตวัผู้ต้องหาหรือจําเลย.  ม.ป.ส.,               

ม.ป.ป.และปีท่ีพิมพ ์
สัญญา  ธรรมศกัด์ิ.  คาํอธิบายประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา. ภาค 1-7 มาตรา 1-267  

ปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประภาศน์  อวยชยั. กรุงเทพมหานคร : เนติบณัฑิตยสภา, 2530 
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อุทยั  หิรัญโต.  พจนานุกรมศัพท์ทางกฎหมาย.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิ์พยอ์กัษร, 2525 

 
วารสาร 

คณิต  ณ  นคร.  “กาํหนดระยะเวลาการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาของเจา้พนกังาน”  วารสารนิตศิาสตร์. 
19, 4.  ธนัวาคม  2532. 

คณิต  ณ  นคร.  “ปล่อยชัว่คราว.”  วารสารอยัการ.  19,220.  มิถุนายน 2539. 
คะนึง  ฦาไชย.  “วธีิพิจารณาความอาญาตามกฎหมายองักฤษ.”  วารสารอยัการ. 10,110.  กมุภาพนัธ์   

2530.   
ชลิต  จัน่ประดบั.  “แนวปฏิบติัในการขอใหศ้าลฎีกาปล่อยชัว่คราวทางโทรสาร ตามคาํแนะนาํของ 

ประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวในชั้นฎีกาโดยทางโทรสาร พ.ศ.2537.”         
ฎกีาสาร ฉบบัปฐมฤกษ.์  

ชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ.  “สิทธิมนุษยชนกบักระบวนการยติุธรรม.”  บทบัณฑิตย์.  เล่ม 55  ตอน 4 
ธนัวาคม  2542. 

ชาญณรงค ์ ปราณีจิตต.์  “การใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว : ปัญหาและ 
ขอ้เสนอแนะ.”  ดุลพาห. 43,4. ตุลาคม-ธนัวาคม  2539. 

ชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต.์  “บทสนันิษฐานตามกฎหมายในคดีอาญา.”  วารสารอยัการ.  14 ,161.  
กรกฎาคม  2534. 

ไชยยศ  วรนนัทศิ์ริ.  “ปัญหานกัโทษลน้เรือนจาํในประเทศองักฤษ.”  ดุลพาห.  42 , 3. กรกฎาคม-  
กนัยายน  2538. 

ณรงค ์ ใจหาญ.  “ระเบียบการดาํเนินคดีอาญากบัเสรีภาพประชาชน.”  วารสารวนัทนายความ                 
20.  กมุภาพนัธ์  2524. 

ณรงค ์ ใจหาญ.  “หลกัประกนัสิทธิของประชาชนในคดีอาญาใหม่: ปัจจุบนัและทศวรรษหนา้    
(2540-2550).”  บทบัณฑิตย์  เล่ม 53  ตอน 2.  มิถุนายน  2540. 

ธง  ลีพ่ึงธรรม.  “ความเป็นมาและทฤษฎีวา่ดว้ยการประกนัตวัในประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา” 
วารสารอยัการ.  2,20.  สิงหาคม  2522. 

นคร  ฉตัรฐากรู.  “การศึกษามาตราการแทนการลงโทษจาํคุกเพ่ือแกปั้ญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ.”       
วารสารราชทณัฑ์.  48,1. 2543. 

พนสั  ทศันียานนท.์  “ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ.”  วารสารอยัการ. 3, 27.  มีนาคม 2523. 
พนสั  ทศันียานนท.์  “สิทธิในการประกนัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญา.”  วารสารอยัการ. 2,20. 

สิงหาคม 2522. 
พิพฒัน์  จกัรางกรู.  "นายประกนัคดีอาญาผดิสัญญาประกนัต่อศาล" ดุลพาห. 14 , 2.  กมุภาพนัธ์  

2510. 
พิพฒัน์  จกัรางกรู.  "เรียกประกนัทณัฑบ์นผูถ้กูฟ้องท่ีศาลไม่ลงโทษ" ดุลพาห. 13 , 5.  พฤษภาคม   

2509 . 
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ภทัรศกัด์ิ  วรรณแสง.  “การใชดุ้ลพินิจในการปล่อยชัว่คราว.”  ดุลพาห.  43,4. ตุลาคม-ธนัวาคม 
2539. 
มนตช์ยั  ชนินทรลีลา.  “รูปแบบของการปล่อยชัว่คราว : ขอ้เสนอสาํหรับประเทศไทย.”  วารสาร 

กฎหมาย  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  15,1.  ธนัวาคม  2537.  
วศิิษฎ ์ วศิิษฎส์รอรรถ.  “การปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยชาวต่างชาติ:ปัญหาและมาตราการ”  

ดุลพาห.  43,4.  ตุลาคม-ธนัวาคม  2539. 
วษิณุ  เครืองาม.  “ปรัชญากฎหมายฝ่ายบา้นเมือง.”  บทบัณฑิตย์.  เล่ม 34, ตอน 3. 2520. 
วทิยา  สุริยวงศ.์  “เรือนจาํเอกชน ทางเลือกหน่ึงในการพฒันากิจการราชทณัฑไ์ทย.” วารสารราชทัณฑ์  

45,3. 2540. 
สุรางค ์ เอกโชติ.  “คุกควรเป็นท่ีคุมขงั “คนเลว” ท่ีพอจะแกไ้ขไดดี้ไหม.”  วารสารราชทณัฑ์.  45,3. 

2540.  
อุดม  คุ่ยณรา.  “ปัญหาคนลน้คุก วกิฤตยติุธรรมท่ีตอ้งแกไ้ข.”   วารสารราชทณัฑ์.  48,1. 2543  

 

 
วทิยานิพนธ์ 

เบญ็จะ  เพง็ดิษฐ์.  “การคุมขงัผูต้อ้งโทษไวใ้นท่ีอยูอ่าศยัโดยใชเ้คร่ืองมืออิเลก็โทรนิก” วทิยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , 2532 

มนตช์ยั  ชนินทรลีลา. “ขอบเขตการใชดุ้ลพินิจของศาลในการปล่อยชัว่คราว” วทิยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , 2537. 

สุขมุาลย ์ สุโขบล.  “การประกนัตวัในชั้นสอบสวน:ศึกษาในแง่การใชดุ้ลยพินิจเจา้พนกังาน                
ในทางปฏิบติั วเิคราะห์ตามแนวทางสังคมศาสตร์.” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะ
สังคมศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 2527 

อรวรรณ  ไทยวานิช.  “การปล่อยชัว่คราว” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ บณัฑิต 
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2539. 

 
เอกสารอืน่ ๆ 

เกียรติขจร  วจันสวสัด์ิและคณะ.  “สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยติุธรรมทางอาญาในประเทศ
ไทย”  

รายงานการวิจยั มกราคม 2529  
“การปล่อยชัว่คราวในชั้นอุทธรณ์ โดยทางโทรสาร”ข่าวยติุธรรม. 129, 15 กนัยายน 2537 
โครงการทาํคาํสัง่คาํร้องขอปล่อยชัว่คราวของศาลฎีกาโดยทางโทรสาร 
คาํพิพากษาฎีกาท่ี  1251/2498 
คาํพิพากษาฎีกาท่ี  213/2508 
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คาํพิพากษาฎีกาท่ี  441/2511 
คาํพิพากษาฎีกาท่ี  769/2512 
คาํพิพากษาฎีกาท่ี  1047/2512 
คาํพิพากษาฎีกาท่ี  904/2513 
คาํพิพากษาฎีกาท่ี  612/2516 
คาํพิพากษาฎีกาท่ี  1400/2530 
คาํพิพากษาฎีกาท่ี  768/2536 
คาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว พ.ศ.2523 ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2523 
คาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว พ.ศ.2531 ลงวนัท่ี 7 มกราคม 2531 
คาํแนะนาํของประธานศาลฎีกา เก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวในชั้นฎีกาโดยทางโทรสาร พ.ศ.2537 
คาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว(ฉบบัท่ี 3)พ.ศ.2542 ลงวนัท่ี 28 
พฤษภาคม  
  2542   
คาํสั่งกรมตาํรวจ ท่ี 622/2536 เร่ืองการใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว 

คาํสัง่คาํร้องท่ี 649/2518 
ณรงค ์ ใจหาญและคณะ.  “สิทธิของผูต้อ้งหา จาํเลย และผูต้อ้งโทษในคดีอาญา” รายงานการวจิยั 

เล่ม 1-3 . 2540  

ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  
ประกาศศาลอาญาเร่ืองการขอปล่อยชัว่คราว ราคาประกนัดว้ยเงินสดและหลกัทรัพย ์
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต ้เร่ืองการขอปล่อยชัว่คราว ราคาประกนัดว้ยเงินสดและหลกัทรัพย ์
ประธาน  วฒันวาณิชย.์  “การบริหารกระบวนการยติุธรรมชั้นก่อนการพิจารณาคดี:การศึกษา 

เปรียบเทียบ ”  งานวิจยัหลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) 
วิทยาลยั 

การยติุธรรม. กระทรวงยติุธรรม.  2539 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ปรีชา บุญโรจน์พงศ.์รายงานวิจยัเร่ืองปัญหาในการปล่อยชัว่คราว:กรณีประกนัดว้ยบุคคล หลกัสูตร 

การอบรมผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาล พ.ศ.2540 สาํนกังานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวง        
ยติุธรรม 

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 
พรชยั นาวินธรรม.รายงานส่วนบุคคลเร่ืองการปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนั หลกัสูตรการอบรม 

ผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาล พ.ศ.2539 สาํนกังานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยติุธรรม 
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผดิอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค พ.ศ.2534 
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ระเบียบการตาํรวจเก่ียวกบัคดี  ลกัษณะ  7  การปล่อยชัว่คราว 

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 ,เร่ืองการใชบุ้คคลเป็นหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว  
  ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2536  
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 10 (แกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 เร่ือง
การ 
  ใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว) ลงวนัท่ี 28 พฤษภาคม 
2542 
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม วา่ดว้ยการปล่อยชัว่คราวในคดีความผดิลหุโทษ และ      
  ความผดิท่ีมีโทษปรับสถานเดียว พ.ศ.2544  ลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2544 
ระเบียบสาํนกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการใชบุ้คคลเป็นหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว พ.ศ.2536 
ระเบียบสาํนกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการดาํเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2538 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540. ราชกิจจานุเบกษา.  เล่มท่ี 114 ตอนท่ี 55 ก . 11.        
ตุลาคม 2540  

สถิติคดีเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวในศาลชั้นตน้ทัว่ราชอาณาจกัร ระหวา่งปี พ.ศ.2526-2537            
  กองวิชาการ สาํนกังานส่งเสริมงานตุลาการ 
สถิติคดีการปล่อยชัว่คราวของศาลแขวงพระนครเหนือปี พ.ศ.2544  ศาลแขวงพระนครเหนือ สาํนกั 
  งานศาลยติุธรรม 
สถิติคดีการปล่อยชัว่คราวของศาลแขวงธนบุรีปี พ.ศ.2544  ศาลแขวงธนบุรี สาํนกังานศาลยติุธรรม 
สถิติคดีการปล่อยชัว่คราวของศาลแขวงพระนครใตปี้ พ.ศ.2544  ศาลแขวงพระนครใต ้สาํนกังาน      
  ศาลยติุธรรม 
สถิติคดีการปล่อยชัว่คราวของศาลแขวงดุสิตปี พ.ศ.2544  ศาลแขวงดุสิต สาํนกังานศาลยติุธรรม 
สถิติคดีการปล่อยชัว่คราวของศาลอาญาธนบุรีปี พ.ศ.2544  ศาลอาญาธนบุรี สาํนกังานศาลยติุธรรม 
สถิติคดีการปล่อยชัว่คราวของศาลอาญาปี พ.ศ.2544 ในคดีความผดิตามพระราชบญัญติัยาเสพติด       
  ใหโ้ทษ ศาลอาญา สาํนกังานศาลยติุธรรม 
หนงัสือกระทรวงยติุธรรมท่ี น.ว.61/2523 ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2523, เร่ืองการปล่อยชัว่คราว 
หนงัสือกระทรวงยติุธรรมท่ี น.ว.83/2524 ลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2524, เร่ืองคาํแนะนาํเก่ียวกบัการรับ 
  หลกัทรัพยข์องธนาคารเป็นหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว 
หนงัสือกระทรวงยติุธรรม ท่ี ยธ.0503/ว11 ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2536,เร่ืองการใชบุ้คคลเป็น          
  หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว 
หนงัสือกระทรวงยติุธรรมท่ี ยธ.0503/ว34 ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 2537, เร่ืองคาํแนะนาํของประธาน 
  ศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวในชั้นฎีกาทางโทรสาร พ.ศ.2537 
หนงัสือกระทรวงยติุธรรมท่ี ยธ.0503/ว13 ลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2538, เร่ืองคาํแนะนาํของประธาน 
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  ศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2537 
หนงัสือกระทรวงยติุธรรม ท่ี ยธ.0503/ว117 ลงวนัท่ี 17 มิถุนายน 2542,เร่ืองการใหท้นายความ 
  ทาํสญัญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว 
หนงัสือสาํนกังานอธิบดีผูพ้ิพากษาภาค 3. ท่ี ยธ.0200.300/พิเศษ ลงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2537, เร่ือง 
  โครงการสัง่คาํร้องขอปล่อยชัว่คราวของศาลฎีกาโดยทางโทรสาร 
หนงัสือสาํนกังานศาลยติุธรรมท่ี ศย.016/ว 377 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2544, เร่ืองระเบียบราชการ 
  ฝ่ายตุลาการวา่ดว้ยการปล่อยชัว่คราวในคดีความผดิลหุโทษและความผดิท่ีมีโทษปรับ        
  สถานเดียว พ.ศ.2544 
หนงัสือศาลอุทธรณ์ ภาค 1. ท่ี ยธ.0236/4993 ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2537, เร่ืองการปล่อยชัว่คราวในชั้น 
  อุทธรณ์โดยทางโทรสาร 
อตัราหลกัประกนัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยของศาลอาญาธนบุรี 
 
ภาษาองักฤษ 

Books 
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ภาคผนวก ก 
ก.1 

คาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกีย่วกบัการปล่อยช่ัวคราว พ.ศ.2523 
 เพ่ือให้การปล่อยชัว่คราวตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 ถึง
มาตรา 119 เป็นไปโดยเรียบร้อยและเป็นระเบียบเดียวกนั อาศยับทบญัญติัแห่ง                 พระธรรมนูญศาล
ยติุธรรม มาตรา 1 ตามท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติม                 พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 
พุทธศกัราช 2482 มาตรา 3 ประธานศาลฎีกาจึงออกคาํแนะนาํสาํหรับให ้                ผูพิ้พากษาทั้งหลายใชเ้ป็น
แนวทางในการพิจารณาและมีคาํสั่งเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวไวด้งัต่อไปน้ี 
 1.ควรถือเป็นหลกัวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทุกคนพึงไดรั้บอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว เวน้แต่จะมีเหตุจาํเป็น
ท่ีจะตอ้งควบคุมหรือขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นไว ้
 2.ควรอาํนวยความสะดวกในการร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด เม่ือไดรั้บคาํร้อง
แลว้ควรรีบพิจารณาและมีคาํสั่งโดยเร็ว 
 3.ควรพิจารณาสั่งคาํร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัให้คาํสั่งเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั การเปล่ียนแปลงคาํสั่งใหม่ควรกระทาํเม่ือมีเหตุผลใหม่ท่ีเป็นพิเศษจริง ๆ เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิด
ขอ้ครหาได ้
 4.คาํสั่งไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวควรแสดงเหตุผลตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย           โดยชดัแจง้ 
 5.การพิจารณาคาํร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวในชั้นพิจารณา หากปรากฏวา่จาํเลยเคยไดรั้บอนุญาตใหป้ล่อย
ชั่วคราวในชั้นสอบสวนและมิได้ปฏิบัติผิดเง่ือนไขในการปล่อยชั่วคราวก็ควรนํา     ขอ้เท็จจริงดังกล่าวมา
ประกอบการพิจารณาดว้ย 
 6.หากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นเด็กหรือเยาวชนหรือเป็นผูท่ี้เช่ือถือไดว้า่จะไม่หลบหนีและ            จะมา
ศาลตามกาํหนด เช่น มีตาํแหน่งหนา้ท่ี อาชีพการงาน ฐานะ หรือช่ือเสียงเป็นท่ีเช่ือถือกค็วรนาํ ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว
มาประกอบการพิจารณาสั่งคาํร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวดว้ย 
 7.ในการปล่อยชัว่คราวควรเรียกหลกัประกนัแต่พอสมควรแก่กรณี โดยคาํนึงถึงตาํแหน่งหนา้ท่ี อาชีพ
การงาน ฐานะ หรือช่ือเสียงของผูต้อ้งหา จาํเลย หรือผูเ้ป็นหลกัประกนัตลอดจนความหนกัเบาแห่งขอ้หา ความ
ร้ายแรงแห่งการกระทาํ และผลแห่งการกระทาํท่ีถกูกล่าวหาหรือถกูฟ้อง 
 8. คดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงตั้งแต่หน่ึงปีข้ึนไป ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
110 วรรคหน่ึง บญัญติัให้ศาลมีอาํนาจใชดุ้ลยพินิจอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวไดโ้ดย         มีประกนัแต่ไม่ตอ้งมี
หลกัประกนัอยูแ่ลว้ ควรท่ีจะพิจารณาใชดุ้ลยพินิจตามท่ีกฎหมายบญัญติั                       ใหอ้าํนาจไวด้ว้ย 
 9. คดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงไม่ถึงหน่ึงปี ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 110 วรรค
สอง บญัญติัใหศ้าลมีอาํนาจใชดุ้ลยพินิจใหป้ล่อยชัว่คราวไดโ้ดยไม่ตอ้งมีประกนั     อยูแ่ลว้ ควรท่ีจะพิจารณาใช้
ดุลยพินิจตามท่ีกฎหมายใหอ้าํนาจไวใ้หม้าก เพราะคดีดงักล่าวนั้นเม่ือจาํเลยมีทนาย จาํเลยอาจขออนุญาตศาลท่ีจะ
ไม่มาฟังการพิจารณาและการสืบพยานไดต้ามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ทว ิ
 10.การรับหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัไม่ควรจาํกดัเฉพาะแต่ท่ีดิน หลกัทรัพยมี์ค่าอยา่งอ่ืน เช่น อาคารส่ิงปลูก
สร้าง พนัธบตัร สลากออมสิน ตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารเป็นผูจ่้ายและผูจ่้ายไดรั้บรองตลอดไปแลว้ ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ี
ธนาคารเป็นผูอ้อกตัว๋ เช็คท่ีธนาคารเป็นผูส้ั่งจ่ายหรือรับรอง หนงัสือรับรองของธนาคารท่ีรับรองว่าจะชาํระเบ้ีย
ปรับแทนในกรณีผดิสัญญาประกนัเป็นตน้ กค็วรพิจารณาอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัไดด้ว้ย 
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 11 .ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 114 วรรคสอง บญัญัติให้มีบุคคลเป็น      
หลกัประกนัโดยแสดงหลกัทรัพยไ์ดด้ว้ย ฉะนั้นจึงควรพิจารณาหลกัประกนัประเภทน้ีในเม่ือ      บุคคลนั้นเป็นผูท่ี้
มีหลกัฐาน ตาํแหน่งหนา้ท่ี อาชีพการงาน ฐานะ หรือช่ือเสียงเป็นท่ีเช่ือถือได ้
 12. กรณีท่ีศาลชั้นตน้ตอ้งส่งคาํร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวไปใหศ้าลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสั่ง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106(4)หรือ(5) ควรจะไดก้าํชบัและควบคุมดูแลใหเ้จา้หนา้ท่ีรีบส่งคาํร้อง
ข้ึนไปยงัศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาโดยเร็ว 
      
 
 
                                                ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2523 
     ลงช่ือ นายประพจน์ ถิระวฒัน์ 

      ประธานศาลฎีกา 
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ก.2 
คาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกีย่วกบัการปล่อยช่ัวคราว พ.ศ.2531 

 ตามท่ีประธานศาลฎีกาไดอ้อกคาํแนะนาํสําหรับให้ผูพิ้พากษาทั้งหลายใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณา
และมีคาํสั่งเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวไว ้ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2523  เพ่ือใหก้ารปล่อย         ชัว่คราวตามท่ีบญัญติั
ไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 ถึงมาตรา 119        เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นระเบียบ
เดียวกนัโดยอาศยัมาตรา 1 วรรคสาม เป็นตน้ 

เพ่ือใหก้ารปฏิบติัในเร่ืองปล่อยชัว่คราวตามคาํแนะนาํท่ีไดใ้หไ้วด้งักล่าวมีประสิทธิภาพ        รวดเร็ว 
และเป็นธรรม เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัยิง่ข้ึน สมควรมีการแกไ้ขเพิ่มเติมคาํแนะนาํของประธานศาลฏีกา
เก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว พ.ศ.2523 อีกบางประการอาศยัอาํนาจตาม             บทบญัญติัแห่งพระธรรมนูญศาล
ยติุธรรม มาตรา 1 วรรคสาม ประธานศาลฏีกาจึงยกเลิกคาํแนะนาํของประธานศาลฏีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว 
พ.ศ. 2523 และออกคาํแนะนาํฉบบัใหม่สาํหรับให้      ผูพิ้พากษาทั้งหลายใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาและมี
คาํสั่งเก่ียวกบัการปล่อยไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ควรถือเป็นหลกัว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทุกคนพึงไดรั้บอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวเวน้แต่จะมีเหตุ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมหรือขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยนั้นไว ้

2. ควรอาํนวยความสะดวกในการร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุดเม่ือไดรั้บคาํ
ร้องแลว้ควรรีบพิจารณาและมีคาํสั่งโดยเร็ว 

3. ควรพิจารณาสั่งคาํร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัให้คาํสั่งเป็นไปใน
แนวเดียวกนั การเปล่ียนแปลงคาํสั่งใหม่ควรกระทาํเม่ือมีเหตุผลใหม่ท่ีเป็นพิเศษจริง ๆ เพ่ือป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดขอ้ครหาได ้

4. คาํสั่งไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวควรแสดงเหตุผลตามบทบญัญติแห่งกฏหมาย                   โดยชดั
แจง้ 

5. การพิจารณาคาํร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวในชั้นพิจารณา หากปรากฏว่า จาํเลยเคยไดรั้บอนุญาตให้
ปล่อยชัว่คราวในชั้นสอบสวนและมิไดป้ฏิบติัผิดเง่ือนไขในการปล่อยชัว่คราวกค็วรนาํ  ขอ้เทจ็จริง
ดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาดว้ย 

6. หากผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นเด็กหรือเยาวชน หรือเป็นผูท่ี้เช่ือถือไดว้า่จะไม่หลบหนีและจะมาศาล
ตามกําหนด เช่น มีตาํแหน่งหน้าท่ี อาชีพการงาน ฐานะ หรือช่ือเสียงเป็นท่ีเช่ือถือก็ควรนํา
ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาสั่งคาํร้องขอใหป้ล่อย                  ชัว่คราวดว้ย 

7. ในการปล่อยชั่วคราวควรเรียกหลกัประกนัแต่พอควรแก่กรณี โดยคาํนึงถึงตาํแหน่ง      หน้าท่ี 
อาชีพการงาน ฐานะ หรือช่ือเสียงของผูต้อ้งหาจาํเลยหรือผูเ้ป็นหลกัประกนั     ตลอดจนความหนกั
เบาแห่งขอ้หา ความร้ายแรงแห่งการกระทาํ และผลแห่งการกระทาํท่ีถกูกล่าวหรือถกูฟ้อง 

8. คดีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกินสามปีข้ึนไป ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 110 
วรรคหน่ึง บญัญติัใหศ้าลมีอาํนาจใชดุ้ลพินิจอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวได ้ โดยมีประกนัแต่ไม่ตอ้งมี
หลกัประกนัอยูแ่ลว้ ควรท่ีจะพิจารณาใชดุ้ลพินิจตามท่ีกฏหมายบญัญติัใหอ้าํนาจไวอ้ยา่งจริงจงัดว้ย 

9. คดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงไม่เกินสามปี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 110 
วรรคสอง บญัญติัใหศ้าลมีอาํนาจใชดุ้ลพินิจใหป้ล่อยชัว่คราวไดโ้ดยไม่ตอ้งมีประกนัอยูแ่ลว้ ควรท่ี
พิจารณาใช้ดุลพินิจตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้อาํนาจไวใ้ห้มากเพราะคดีดงักล่าวนั้นเม่ือจาํเลยมี
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ทนาย จาํเลยอาจขออนุญาตศาล ท่ีจะไม่มาฟังการพิจารณาและการสืบพยานได้ ตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ทว ิ

10. การรับหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั ไม่ควรจาํกดัเฉพาะแต่ท่ีดิน หลกัทรัพยมี์ค่าอยา่งอ่ืน เช่น อาคาร
ส่ิงปลูกสร้าง พนัธบตัร สลากออมสิน ตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารเป็นผูจ่้ายและ              ผูจ่้ายไดรั้บรอง
ตลอดไปแลว้ ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีธนาคารเป็นผูอ้อกตัว๋ เช็คท่ีธนาคารเป็น           ผูส้ั่งจ่ายหรือรับรอง 
หนงัสือรับรองของธนาคารท่ีรับรองว่าจะชาํระเบ้ียปรับแทนในกรณีผิดสัญญาประกนั เป็นตน้ ก็
ควรพิจารณาอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัไดด้ว้ย 

11. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 114 วรรคสอง บญัญติัใหมี้บุคคลเป็นหลกัประกนั
โดยแสดงหลกัทรัพยไ์ดด้ว้ย ฉะนั้น จึงควรพิจารณาหลกัประกนัประเภทน้ีในเม่ือบุคคลนั้นเป็นผูท่ี้
มีหลกัฐาน ตาํแหน่งหนา้ท่ี อาชีพการงาน ฐานะ หรือช่ือเสียง เป็นท่ีเช่ือถือได ้

12. กรณีท่ีศาลชั้นตน้ตอ้งรีบส่งคาํร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฏีกาสั่งตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 (4) หรือ (5) ควรจะจดัวางระบบงานให้
สามารถรับปฏิบติัการไดต้ามกฎหมาย ทั้งน้ี โดยไม่ตอ้งรอให้มีการยื่นอุทธรณ์ ฎีกา คาํแกอุ้ทธรณ์ 
หรือคาํแก้ฎีกาเสียก่อน และควรจะได้กาํชับและควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าท่ีรีบส่งคาํร้องพร้อม
สาํนวน หรือสาํเนาสาํนวนความ ไปยงัศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาโดยเร็ว 

13. กรณีท่ีส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการช่วยเหลือขา้ราชการหรือ   ลูกจา้งของ
ทางราชการท่ีตอ้งหาคดีอาญา พ.ศ. 2528 เป็นผูรั้บรอง หากจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นหนงัสือรับรอง
เพียงพอแลว้ สมควรถือวา่หนงัสือรับรองนั้นเป็นหลกัประกนัท่ีน่าเช่ือถือได ้ตามประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 108 ( 8) 

14. กรณีท่ีศาลพิพากษาลงโทษจาํคุกจาํเลยระยะสั้นและเป็นคดีความผิดต่อส่วนตวัแม ้       ตอ้งห้าม
อุทธรณ์ฎีกาในปัญหาขอ้เท็จจริง ศาลควรใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได  ้ทั้ งน้ีโดย  มี
ประกนัและหลกัประกนั 

กรณีพยานบุคคลถูกนาํตวัมาศาลตามหมายจบัเพ่ือเบิกความ หากพยานนั้น      รับรอง
ต่อศาลวา่จะมาเป็นพยานตามกาํหนดนดั ศาลควรใชดุ้ลพินิจอนุญาตใหป้ล่อย       ชัว่คราวไดโ้ดยไม่
ตอ้งมีประกนัหรือโดยมีประกนัและหลกัประกนัในราคาตํ่า 

การอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ตอ้งไม่เป็นการ            ฝ่าฝืน
ต่อบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 106 ถึง                มาตรา 110  

15. ศาลควรช้ีแจงให้ผูท่ี้มาติดต่อกบัศาลไดท้ราบและเขา้ใจวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการปล่อย        ชัว่คราว
ของศาล และควรสอดส่องดูแลพฤติการณ์ของผูท่ี้มีอาชีพในทางติดต่อขอประกนัดว้ย หากปรากฏ
วา่บุคคลดงักล่าวคนใดมีพฤติการณ์ในทางมิชอบหรือเอารัด      เอาเปรียบราษฎร ศาลควรวา่กล่าว
ตกัเตือนหรือดาํเนินการอ่ืนตามควรแก่กรณีและถา้  เห็นเป็นการสมควรก็ให้แจง้พฤติการณ์ของ
บุคคลนั้นใหก้ระทรวงยติุธรรมทราบ 

 
 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2531                                                          
              ลงช่ือ นายจาํรัส  เขมะจารุ 
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                   ประธานศาลฎีกา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก.3 
คาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกีย่วกบัการปล่อยช่ัวคราวในช้ันฎกีาโดยทางโทรสาร พ.ศ.2537 

 ตามบทบญัญติัมาตรา 106 และมาตรา 119 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในกรณีท่ี
ศาลชั้นตน้อ่านคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแลว้แต่กรณีแลว้ แมย้งัไม่มีการยื่นฎีกาหรือมีการยื่น
ฎีกาแลว้แต่ยงัไม่ไดส่้งสาํนวนไปยงัศาลฎีกา จาํเลยอาจยื่นคาํร้องขอปล่อย         ชัว่คราวไดต่้อศาลชั้นตน้ ซ่ึงหาก
ศาลชั้นตน้เห็นสมควรให้ปล่อยชัว่คราว ให้ศาลชั้นตน้มีอาํนาจสั่งอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวได ้แต่หากเห็นไม่
สมควรให้ปล่อยชัว่คราว ศาลชั้นตน้ตอ้งรีบส่งคาํร้องและสํานวนไปศาลฎีกาเพ่ือสั่งโดยเร็ว หรือในกรณีท่ีศาล
ชั้นตน้ส่งสาํนวนไปยงัศาลฎีกาแลว้ และจาํเลยยืน่คาํร้องขอปล่อยชัว่คราวต่อศาลชั้นตน้ ศาลชั้นตน้กต็อ้งรีบส่งคาํ
ร้องนั้นไปยงัศาลฎีกาเพ่ือสั่ง และในกรณีท่ีศาลอุทธรณ์สั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว ผูร้้องขอมีสิทธิยื่นคาํร้อง
อุทธรณ์คาํสั่งนั้นไปยงัศาลฎีกาได ้ซ่ึงศาลชั้นตน้ท่ีสั่งรับคาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งตอ้งรีบส่งคาํร้องดงักล่าวพร้อมดว้ย
สาํนวนความหรือสาํเนาสาํนวนความเท่าท่ีจาํเป็นไปยงัศาลฎีกา เพ่ือพิจารณาและมีคาํสั่งโดยเร็วเช่นเดียวกนั 
 เพ่ือให้การเป็นไปโดยรวดเร็วและให้จาํเลยไดรั้บความคุม้ครองในสิทธิท่ีจะไดรั้บการปล่อยชัว่คราวใน
ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาสมดงัเจตนารมณ์ของกฎหมาย ประธานศาลฎีกาเห็นสมควรออกคาํแนะนาํแก่ผู ้
พิพากษาศาลทั้งหลายในการปฏิบติังานเก่ียวกบัคาํร้องขอปล่อยชัว่คราวของจาํเลยท่ีอยูใ่นอาํนาจพิจารณาและมี
คาํสั่งของศาลฎีกา ดงัต่อไปน้ี 
 1.ควรถือเป็นหลกัปฏิบติัวา่เม่ือศาลชั้นตน้ในต่างจงัหวดัไดรั้บคาํร้องของปล่อยชัว่คราวในชั้นฎีกา หรือ
คาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งของศาลอุทธรณ์ท่ีไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวต่อศาลฎีกาดงัท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 หรือ มาตรา 119 ทวิ แลว้แต่กรณี ใหรี้บส่งสาํเนาคาํร้องดงักล่าวพร้อมสาํเนา
ยอ่สาํนวนความเท่าท่ีจาํเป็นไปยงัศาลฎีกาโดยทางโทรสาร(FAX) ในวนัเดียวกนักบัวนัท่ียืน่คาํร้องหรืออยา่งชา้ที
สุดในวนัทาํการรุ่งข้ึน เวน้แต่ในกรณีท่ีสํานวนความไดส่้งมายงัศาลฎีกาแลว้ ให้รีบส่งมาเฉพาะสําเนาคาํร้องขอ
ปล่อยชัว่คราว โดยใหร้ะบุรหสัตามท่ีศาลฎีกาไดแ้จง้ใหแ้ต่ละศาลทราบพร้อมลงลายมือช่ือ ระบุช่ือและตาํแหน่งผู ้
พิพากษาหวัหนา้ศาลหรือผูพิ้พากษาผูไ้ดรั้บมอบหมายจากผูพิ้พากษาหวัหนา้ศาลใหเ้ป็นผูท้าํการแทนแลว้แต่กรณี
ในตน้ฉบบัเอกสารทุกแผ่นท่ีส่งทางโทรสาร ส่วนตน้ฉบบัให้รีบส่งมาภายหลงัโดยเร็ว โดยในหนังสือนาํส่งให้
ระบุดว้ยวา่ส่งมาทางโทรสารเม่ือวนัใด  
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ยอ่สาํนวนความท่ีส่งโทรสารไปยงัศาลฎีกาอยา่งนอ้ยควรตอ้งมีรายการดงัน้ี 
 1.1.คาํขอทา้ยฟ้องหรือบทกฎหมายอา้งวา่ผูต้อ้งหากระทาํความผดิ 
 1.2.สาํเนาคาํพิพากษาของศาลท่ีใหล้งโทษจาํเลยเฉพาะส่วนท่ีเป็นคาํวินิจฉยั 
 1.3.จาํเลยหรือผูต้อ้งหาไดรั้บการปล่อยชัว่คราวมาก่อนหรือไม่ ราคาประกนัเท่าใด  
 1.4. พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีอ่ืนใดอนัจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสั่งคาํร้องขอปล่อย       ชัว่คราว
ถา้หากมี เช่น จาํเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ ภยัอนัตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการปล่อยชัว่คราวมีเพียงใด 
หรือไม่ เป็นตน้ 
 เม่ือศาลฎีกาทาํคาํสั่งเสร็จแลว้ จะโทรศพัท์แจง้ศาลชั้นตน้ให้คอยรับโทรสารซ่ึงเป็นสําเนาคาํสั่งและ
สาํเนารายงานของศาลฎีกา 
 เม่ือศาลชั้นตน้ไดรั้บแจง้ทางโทรศพัทจ์ากศาลฎีกาใหผู้พิ้พากษาหวัหนา้ศาลหรือ                      ผู ้
พิพากษาผูไ้ดรั้บมอบหมายจากผูพิ้พากษาหัวหนา้ศาลให้เป็นผูท้าํการแทนในขณะนั้นเป็นผูรั้บ      โทรสารคาํสั่ง
คาํร้องขอปล่อยชัว่คราวของศาลฎีกาพร้อมสําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาลฎีกาท่ีแจง้ว่าจะส่งตน้ฉบบั
คาํสั่งคาํร้องของศาลฎีกามาภายหลงัให้ เม่ือไดรั้บโทรสารแลว้ให้ผูรั้บโทรสารรีบติดต่อทางโทรศพัท์ไปยงัศาล
ฎีกา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของรหัสบนคาํสั่งของศาลฎีกาและผลของ คาํสั่งทนัที ตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ให้
ผูรั้บลงลายมือช่ือ ระบุช่ือและตาํแหน่งกาํกบัไวใ้นเอกสารท่ีไดรั้บโทรสารจากศาลฎีกาทุกแผน่ดว้ย 

ให้ศาลชั้นตน้อ่านคาํสั่งท่ีไดรั้บทางโทรสารให้จาํเลยหรือผูป้ระกนัฟังในวนัท่ีไดรั้บ       โทรสาร 
หรืออยา่งชา้ในวนัทาํการรุ่งข้ึน และดาํเนินการไปตามคาํสั่งศาลฎีกาโดยด่วน ถา้จะตอ้งอ่านในวนัทาํการรุ่งข้ึน ให้
ผูรั้บโทรสารเกบ็คาํสั่งและรายงานกระบวนพิจารณาของศาลฎีกาท่ีส่งมาทาง         โทรสารใส่ซองปิดผนึกและลง
ลายมือช่ือคาบซองผนึกไว ้
 2.ควรถือเป็นหลกัปฏิบติัสาํหรับศาลชั้นตน้ในกรุงเทพมหานครวา่เม่ือไดรั้บคาํร้องหรืออุทธรณ์คาํสั่งขอ
ปล่อยชัว่คราวในชั้นฎีกา ขอใหส่้งคาํร้องหรืออุทธรณ์คาํสั่งและสาํนวนความท่ีจะตอ้งใชพิ้จารณาในการขอปล่อย
ชัว่คราวในชั้นฎีกาใส่ซองปิดผนึกระบุหนา้ซองใหช้ดัเจนวา่เป็น         คาํร้องขอปล่อยชัว่คราวชั้นฎีกา นาํส่งศาล
ฎีกาในวนัเดียวกนัหรืออยา่งชา้ในวนัทาํการรุ่งข้ึน เวน้แต่ในกรณีท่ีสาํนวนความไดส่้งมายงัศาลฎีกาแลว้ให้รีบส่ง
มาเฉพาะคาํร้องขอปล่อยชัว่คราว อยา่งไรกต็ามหากศาลชั้นตน้ในกรุงเทพมหานครมีขอ้ขดัขอ้งไม่อาจดาํเนินการ
ดงักล่าวได ้กใ็หป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัศาลชั้นตน้ในต่างจงัหวดัดงัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1.ได ้
 และเม่ือไดรั้บซองคาํสั่งขอปล่อยชัว่คราวของศาลฎีกาในเร่ืองขอปล่อยชัว่คราวแลว้ใหศ้าล      ชั้นตน้ใน
กรุงเทพมหานครอ่านคาํสั่งของศาลฎีกาดงักล่าวให้จาํเลยหรือผูป้ระกนัฟังในวนัท่ีไดรั้บซองคาํสั่งหรือในวนัทาํ
การรุ่งข้ึนและดาํเนินการตามคาํสั่งศาลฎีกาโดยด่วน ส่วนในกรณีท่ีไดป้ฏิบติัไปตามขอ้ 1. การอ่านคาํสั่งของศาล
ฎีกากใ็หป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 1. 
 3.ควรถือเป็นหลกัปฏิบติัว่า สําหรับศาลต่างจงัหวดัท่ีอยูใ่กลก้รุงเทพมหานคร ถา้สามารถ   ดาํเนินการ
ตามขอ้ 2. ไดก้ข็อใหด้าํเนินการตามขอ้ 2. 
 
 
                                                      ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 26 มกราคม 2537 

ลงช่ือ นายประมาณ ชนัซ่ือ                 
 ประธานศาลฎีกา 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



ก.4 
คาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกีย่วกบัการปล่อยช่ัวคราว(ฉบับที ่2) พ.ศ.2537 

(ประกอบการพจิารณาตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบับที ่8  
เร่ืองการใช้บุคคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยช่ัวคราว) 

ตามท่ีประธานศาลฎีกาไดอ้อกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 เร่ืองการใชบุ้คคล          เป็น
ประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2536 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้        ในขณะน้ีแลว้นั้น  

จากการติดตามผลการบงัคบัใชข้องระเบียบราชการฝ่ายตุลาการฉบบัดงักล่าวพบว่ามีปัญหาและ
ขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติัอยูบ่า้ง อาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งพระธรรมนูญศาลยติุธรรม มาตรา 1 วรรคสามท่ี
ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรมพุทธศกัราช  2482  มาตรา 3 
ประธานศาลฎีกาจึงออกคาํแนะนําสําหรับให้ผูพิ้พากษาทั้ งหลายใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาและมีคาํสั่ง
เก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

1. กรณีผูข้อประกนัเป็นขา้ราชการและต่อมาไดพ้น้จากการเป็นขา้ราชการแลว้ก็ยงัคงมีสิทธิประกนั
ตวัต่อศาลตามสัญญาประกนัแต่ศาลอาจใชดุ้ลพินิจสั่งใหห้าหลกัประกนัเพ่ิมหรือ              ดีกวา่เดิมได ้

2. ขา้ราชการตอ้งยื่นคาํร้องขอปล่อยผูต้อ้งหาหรือจาํเลยดว้ยตนเองจะมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นยื่นคาํร้อง
แทนไม่ได ้

3. ข้าราชการหลายคนอาจรวมกันทาํสัญญาประกันผูต้ ้องหาหรือจําเลยโดยใช้วงเงินของ            
ขา้ราชการแต่ละคนรวมกนัได ้และการยืน่คาํร้องขอตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 2.ดว้ย 

4. ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนซ่ึงไม่เทียบเท่าขา้ราชการพลเรือนระดบั 3 แต่รับราชการมานานจน
เงินเดือนเทียบเท่าหรือมากกวา่ขา้ราชการระดบั 3 ข้ึนไป กาํนนั หรือผูใ้หญ่บา้นถือวา่เป็น       “บุคคลอ่ืน” ตาม
ระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการฯขอ้ 4.ซ่ึงศาลสามารถใช้ดุลพินิจให้ทาํสัญญาประกนัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยได ้
นอกจากน้ีหากบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูมี้ฐานะทางการเงินดี เม่ือศาลพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นท่ีน่าเช่ือถือก็อาจอนุญาต
ใหป้ระกนัในวงเงินสูงกวา่ขา้ราชการระดบั 3 

5. การอนุญาตให้ขา้ราชการทาํสัญญาประกนัควรพิจารณาเงินเดือนของผูข้อประกนัเพียงประการ
เดียว โดยไม่จาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงฐานะทรัพยสิ์นของผูข้อประกนั 

6. การเปรียบเทียบระดบัพนกังานรัฐวิสาหกิจและขา้ราชการการเมืองซ่ึงใชต้นเองเป็นประกนั ใหใ้ช้
หลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงัใชเ้ทียบระดบัระหวา่งขา้ราชการพลเรือนกบัพนกังาน               รัฐวสิาหกิจ 

7. ลูกจา้งประจาํหรือลูกจา้งชัว่คราวของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใชต้นเองเป็นประกนัหรือ
หลกัประกนัตามระเบียบฯได ้โดยอาศยัหลกัเกณฑต์ามขอ้ 6. 

8. การทาํสัญญาประกนัท่ีมีวงเงินประกนัสูงกวา่ยอดเงินท่ีขา้ราชการมีสิทธิประกนัได ้      ขา้ราชการ
ผูน้ั้นอาจวางเงินหรือหลกัทรัพยอ่ื์นเพ่ิมเติมเพ่ือใหเ้พียงพอกบัวงเงินประกนันั้น 

9. หนงัสือรับรองการเป็นขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาเป็น                  ผู ้
รับรองใหเ้ป็นไปตามแบบทา้ยคาํแนะนาํ 

9.1.แบบคาํรับรองท่ีแนบทา้ยคาํแนะนาํน้ีให้ถือวา่เป็นตวัอยา่งโดยสังเขป ผูย้ื่นหนงัสือ     รับรองไม่
จาํเป็นตอ้งมีขอ้ความตามแบบทุกตวัอกัษร แต่อยา่งนอ้ยใหมี้สาระสาํคญัครบถว้นตามแบบ 

9.2.แมผู้รั้บรองไม่ทราบว่าผูข้อประกนัมีพนัธะผกูพนัในการคํ้าประกนัผูต้อ้งหาหรือจาํเลย       คน
อ่ืนอยูห่รือไม่ กถื็อวา่เป็นหนงัสือรับรองท่ีใชไ้ด ้
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9.3.กรณีฉุกเฉินไม่อาจแสดงหนังสือรับรองจากผู ้บังคับบัญชาได้ทัน  สมควรมีการผ่อนผัน      
ชัว่คราวไปพลางก่อน โดยอนุญาตให้แสดงหลกัฐานอ่ืน เช่น บตัรประจาํตวัขา้ราชการและผ่อนเวลาให้เพ่ือนาํ
หนงัสือรับรองมาแสดงในภายหลงั 

10.หนงัสือแสดงความยนิยอมของคู่สมรสใหเ้ป็นไปตามแบบทา้ยคาํแนะนาํ 
10.1.แมต้วัอย่างตามแบบมีขอ้ความว่าคู่สมรสให้ความยินยอมไปจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด แต่ถือว่าคู่

สมรสมีอาํนาจถอนความยนิยอมเช่นนั้นไดโ้ดยแจง้ใหศ้าลทราบ 
10.2. กรณีคู่สมรสไม่ใหค้วามยนิยอม ใหเ้ป็นดุลพินิจของศาลวา่สมควรมีคาํสั่งเป็นประการใด 

                            
   ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2537 

ลงช่ือ นายประมาณ ชนัซ่ือ          
      ประธานศาลฎีกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.5 

คาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกีย่วกบัการปล่อยช่ัวคราว(ฉบับที ่3) พ.ศ.2542 

(ประกอบการพจิารณาตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบับที1่0  
แก้ไขเพิม่เติมระเบียบราชการ     ฝ่ายตุลาการ ฉบับที ่8   

เร่ืองการใช้บุคคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยช่ัวคราว) 
ตามท่ีประธานศาลฎีกาไดอ้อกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 10 (แกไ้ขเพิ่มเติม

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 เร่ืองการใชบุ้คลเป็นหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว) ลง
วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2542 โดยให้ผูท่ี้จดทะเบียบและรับใบอนุญาตเป็นทนายความอาจทาํสัญญา
ประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัได ้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นขณะน้ีแลว้นั้น 
 เพ่ือให้การปฏิบติัตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการฉบบัดงักล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอาํนาจ
ตามบทบญัญติัแห่งพระธรรมนูญศาลยติุธรรม มาตรา 1 วรรคสาม ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโดย     พระราชบญัญติัแกไ้ข
เพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พุทธศกัราช  2482 ประธานศาลฎีกาจึงออกคาํแนะนาํสําหรับให้ผูพิ้พากษา 
ทั้งหลายใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาและมีคาํสั่งเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

DPU



 1.ทนายความผูย้ื่นคาํขอประกนัจะตอ้งเป็นสมาชิกสภาทนายความในขณะท่ียื่นคาํขอและ      หากต่อมา
พน้จากการเป็นสมาชิกสภาทนายความแลว้ กย็งัคงทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็น    หลกัประกนัไดต่้อไป แต่
ศาลอาจใชดุ้ลพินิจสั่งใหห้าหลกัประกนัเพ่ิมหรือดีกวา่เดิมได ้
 2.ทนายความตอ้งยืน่คาํร้องขอปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยดว้ยตนเอง จะมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นยืน่คาํ
ร้องแทนไม่ได ้
 3.การทาํสัญญาประกนัท่ีมีวงเงินสูงกว่าวงเงินท่ีทนายความอาจทาํสัญญาประกนัหรือใช ้         ตนเอง
เป็น หลกัประกนัได ้ทนายความผูน้ั้นอาจวางเงินหรือหลกัทรัพยอ่ื์นเพ่ิมเติมเพ่ือใหเ้พียงพอกบัวงเงินประกนันั้น 
 4.หนังสือรับรองการเป็นทนายความในกรุงเทพมหานคร ผูล้งนามคือนายกสภาทนายความ หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมาย ส่วนในจงัหวดัอ่ืน ๆ คือ กรรมการภาค หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหรือประธานทนายความจงัหวดั
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ท่ีทนายความผูย้ื่นคาํขอประกนัมีท่ีตั้งสํานักงานอยู่ในจงัหวดันั้น ๆ โดยแบบหนังสือ
รับรองใหเ้ป็นไปตามแบบแนบทา้ยคาํแนะนาํ 

4.1. แบบหนงัสือรับรองท่ีแนบทา้ยคาํแนะนาํน้ีใหถื้อวา่เป็นตวัอยา่งโดยสังเขป                           ผูย้ืน่
หนงัสือรับรองไม่จาํตอ้งใชถ้อ้ยคาํตามแบบทุกตวัอกัษร แต่อยา่งนอ้ยใหมี้สาระสาํคญัครบถว้นตามแบบ 

4.2. แมผู้รั้บรองไม่ทราบวา่ผูข้อประกนัมีพนัธะผกูพนัในการคํ้าประกนัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยคนอ่ืนอยู่
หรือไม่ กถื็อวา่เป็นหนงัสือรับรองท่ีใชไ้ด ้

4.3. กรณีฉุกเฉินไม่อาจแสดงหนงัสือรับรองไดท้นั สมควรมีการผอ่นผนัชัว่คราว                 ไปพลาง
ก่อน โดยอนุญาตให้แสดงหลักฐานอ่ืน เช่น ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือบัตรประจาํตัวสมาชิกสภา
ทนายความ และผอ่นเวลาใหเ้พ่ือนาํหนงัสือรับรองมาแสดงในภายหลงั 
  5.  หนงัสือแสดงความยนิยอมของคู่สมรสใหเ้ป็นไปตามแบบทา้ยคาํแนะนาํ 

5.1. แมต้วัอยา่งตามแบบมีขอ้ความว่าคู่สมรสให้ความยินยอมไปจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด แต่ถือว่าคู่
สมรสมีอาํนาจถอนความยนิยอมเช่นนั้นไดโ้ดยแจง้ใหศ้าลทราบ 

5.2. กรณีคู่สมรสไม่ใหค้วามยนิยอม ใหเ้ป็นดุลพินิจของศาลวา่สมควรมีคาํสั่งเป็น       ประการใด 
  

                             
                         ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2542 

ลงช่ือ นายป่ินทิพย ์สุจริตกลุ   
ประธานศาลฎีกา 
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ก.6 

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบับที ่ 8 
เร่ืองการใช้บุคคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยช่ัวคราว 

โดยท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 บญัญติัให้ความสะดวกในการปล่อย
ชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญาไวว้่า ในคดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี เช่น ความผิดตาม
พระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็คฯ จะปล่อยชัว่คราวโดยไม่ตอ้งมีประกนัเลยก็ได ้และแมใ้น
ความผดิท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกินสามปีข้ึนไปกอ็าจปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัแต่ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัดว้ย
กไ็ด ้
 สาํหรับกรณีท่ีการปล่อยชัว่คราวจะตอ้งมีหลกัประกนัดว้ยนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 114 วรรคสอง กย็งับญัญติัใหใ้ชบุ้คคลเป็นหลกัประกนัไดด้ว้ย ซ่ึงในการใชบุ้คคลเป็นหลกัประกนัน้ี ไดมี้
คาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว พ.ศ.2531 ขอ้ 11 ระบุไวว้า่ควรพิจารณาหลกัประกนั
ประเภทน้ีในเม่ือบุคคลนั้นเป็นผูท่ี้มีหลกัฐาน ตาํแหน่ง     หนา้ท่ี อาชีพการงาน ฐานะ หรือช่ือเสียงท่ีเป็นท่ีเช่ือถือ
ได ้
 เพ่ือให้การใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัตามกฎหมายและคาํแนะนาํของประธาน      ศาลฎีกา
ดงักล่าวบรรลุผลในทางปฏิบติัไดอ้ย่างจริงจงั อนัจะเป็นการขยายโอกาสให้ผูท่ี้ไม่มี          หลกัทรัพยส์ามารถ
ไดรั้บการปล่อยชัว่คราวไดต้ามหลกัการท่ีว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทุกคนพึงไดรั้บอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว เวน้แต่
จะมีเหตุจาํเป็นท่ีจะตอ้งควบคุมหรือขงัไว ้ดงันั้น อาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
มาตรา 1 วรรคสาม และโดยอนุมติัรัฐมนตรีวา่การกระทรวง ยติุธรรม ประธารศาลฎีกาจึงวางระเบียบราชการฝ่าย
ตุลาการของศาลทั้งหลายไวด้งัน้ี 
 ขอ้ 1. ให้ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 3-5 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเอง
เป็นหลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท 
 ให้ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 6-8  หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็น
หลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินสองแสนบาท 
 ให้ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 9-10 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใช ้      ตนเอง
เป็นหลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินหา้แสนบาท 
 ให้ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 11 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็น
หลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินแปดแสนบาท 
 ขอ้ 2.ให้พนักงานรัฐวิสาหกิจทาํสัญญาประกนัหรือใช้ตนเองเป็นหลกัประกนัไดใ้นทาํนองเดียวกบั
ขา้ราชการอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1 
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 ขอ้ 3.ใหส้มาชิกรัฐสภาและขา้ราชการการเมืองทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็น       หลกัประกนัได้
ในวงเงินไม่เกินแปดแสนบาท 
 ขอ้ 4.บุคคลอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1-3 ใหท้าํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็น          หลกัประกนัได้
ในวงเงินตามท่ีศาลจะเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป 
 ขอ้ 5.ใหผู้ท่ี้ขอทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัตามขอ้ 1 ขอ้ 2 หรือ ขอ้ 3 เสนอหนงัสือ
รับรองจากตน้สังกดัแสดงฐานะ ระดบั อตัราเงินเดือนและหากมีภาระผูกพนัในการทาํสัญญาประกนัหรือใช้
ตนเองเป็นหลกัประกนัรายอ่ืนอยูก่ใ็หแ้สดงภาระผกูพนันั้นดว้ย 
 ขอ้ 6.ในกรณีการใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัตามวงเงินท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1-4 แลว้ยงัไม่เป็น
การเพียงพอใหใ้ชบุ้คคลตามขอ้ 1-4 หรือหลกัทรัพยอ่ื์นเป็นหลกัประกนัเพ่ิมเติมได ้
 ขอ้ 7.ในกรณีจาํเป็นตอ้งมีวิธีการใดเพ่ือให้การปฏิบติัตามระเบียบน้ีดาํเนินไปไดโ้ดย     เรียบร้อย ให้
ปลดักระทรวงยติุธรรมเป็นผูก้าํหนดวธีิการนั้น 

 
ระเบียบน้ีวางไว ้ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2536 

ลงช่ือ นายประมาณ ชนัซ่ือ                   
ประธานศาลฎีกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.7 
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบับที ่ 10 

(แก้ไขเพิม่เตมิระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบับที ่ 8) 
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เร่ืองการใช้บุคคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยช่ัวคราว 

เน่ืองจากทนายความเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสาขาหน่ึงในกระบวนการยติุธรรมและสภา        
ทนายความไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาลผา่นกระทรวงยติุธรรมเพ่ือดาํเนินการใหก้าร
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ทนายความจึงสมควรไดรั้บการเช่ือถือใหท้าํสญัญาประกนัหรือใช้
ตนเองเป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนตามระเบียบราชการ                
ฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 ตามหลกัการท่ีวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยทุกคนพึงไดรั้บอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว
จึงเห็นสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมระเบียบดงักล่าว ดงันั้น อาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งพระธรรมนูญ        
ศาลยติุธรรม มาตรา 1 วรรคสาม ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญ
ศาลยติุธรรม พุทธศกัราช 2482 และโดยอนุมติัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม ประธานศาลฎีกา
วางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

1.ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 3 ทวิ แห่งระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 ลงวนัท่ี 22 มกราคม 
2536 

“ขอ้ 3 ทวิ ให้ผูท่ี้ไดจ้ดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความมาแลว้เป็นเวลาไม่ถึง 2 ปี ทาํ
สัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัไดเ้ฉพาะตนเองในวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท 

ให้ผูท่ี้ไดจ้ดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความมาแลว้ตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไปแต่ยงัไม่ถึง 5 ปี ทาํ
สัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท 

ใหผู้ท่ี้ไดจ้ดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความมาแลว้ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไปแต่ยงั ไม่ถึง15 ปี ทาํ
สัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินสองแสนบาท 

ให้ผูท่ี้ไดจ้ดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความมาแลว้ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปทาํสัญญาประกนั
หรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินหา้แสนบาท 

ผูท่ี้ไดจ้ดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้น                 วรรค
สอง วรรคสามและวรรคส่ี อาจทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัในการขอปล่อยชัว่คราวสําหรับ
ตนเองและบุคคลดงัต่อไปน้ีเท่านั้นคือ 

1. บุพการี 
2. ผูสื้บสันดาน 
3. คู่สมรส 
4. พ่ีนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั 
5.  พ่ีนอ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั 
6. ปู่  ยา่ ตา ยาย 
7. ลุง ป้า นา้ อา 
ในขณะท่ียื่นคาํขอ ทนายความผูข้อทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัจะตอ้งไม่อยูใ่น

ระหวา่งการถกูหา้มทาํการเป็นทนายความ หรือลบช่ือออกจากทะเบียนทนายความ” 
2.ใหย้กเลิกความในขอ้ 4 และ ขอ้ 5 แห่งระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 ลงวนัท่ี 22 มกราคม 

2536 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
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“ขอ้ 4 บุคคลอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1-3 ทวิ ให้ทาํสัญญาประกนัหรือใช้ตนเองเป็น         
หลกัประกนัไดใ้นวงเงินตามท่ีศาลจะเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป  

 ขอ้ 5 ใหผู้ท่ี้ขอทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
5.1.ผูท่ี้ขอทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัตามขอ้ 1 ขอ้ 2 หรือขอ้ 3 ตอ้งเสนอ

หนงัสือรับรองจากตน้สังกดัแสดงสถานะ ระดบั และอตัราเงินเดือน 
5.2. ผูท่ี้ขอทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัตามขอ้ 3 ทวิ ตอ้งเสนอหนังสือ       

รับรองการเป็นทนายความจากสภาทนายความ โดยหนงัสือดงักล่าวตอ้งระบุวา่ในขณะท่ียืน่คาํขอ ทนายความผูข้อ
ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัไม่อยูใ่นระหว่างการถูกห้ามทาํการเป็นทนายความ หรือลบช่ือ
ออกจากทะเบียนทนายความ  

หากมีภาระผกูพนัในการทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็นหลกัประกนัรายอ่ืนอยู ่ก็ให้แสดงภาระ
ผกูพนันั้นในหนงัสือรับรองจากตน้สังกดัหรือหนงัสือรับรองการเป็นทนายความดว้ย            แลว้แต่กรณี” 

 
 ระเบียบน้ีวางไว ้ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม  2542 

ลงช่ือ นายป่ินทิพย ์สุจริตกลุ         
ประธานศาลฎีกา 

 
 

 
 
 
 
 
 

ก.8 
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรมว่าด้วยการปล่อยช่ัวคราว 

ในคดคีวามผดิลหุโทษ และ ความผดิที่มโีทษปรับสถานเดยีวพ.ศ.2544 
โดยท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108(1) บญัญติัใหพิ้จารณาความหนกัเบาแห่ง

ขอ้หาประกอบการวินิจฉัยคาํร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวเป็นปัจจยัสําคญัประการหน่ึงและ            ในมาตรา 110 
วรรคสอง ยงัไดบ้ญัญติัไวว้า่ ในคดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงไม่เกินสามปี จะปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนัเลย
ก็ได ้ แต่ในทางปฏิบติัปรากฏว่า การสั่งอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวในคดี ดงักล่าวมกัจะกาํหนดให้ตอ้งมีประกนั
และหลกัประกนัอยูเ่ป็นส่วนใหญ่ แมใ้นคดีความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ทั้งในบางคร้ัง
ประกนัและหลกัประกนัท่ีกาํหนดก็ยงัสูง           เกินสมควรอย่างมาก อนัเป็นการผิดไปจากวตัถุประสงค์ของ
กฎหมาย  

เ พ่ือให้การปฏิบัติของศาลยุติธรรมในเ ร่ืองการปล่อยชั่วคราวในคดีความผิดลหุโทษและ        
ความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวดาํเนินไปโดยถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์ของกฎหมายและเป็นระเบียบเดียวกนั 
สมควรมีการเพ่ิมเติมระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ ฉบบัท่ี 8 และคาํแนะนาํของประธานศาลฎีกาเก่ียวกบัเร่ืองการ
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ปล่อยชัว่คราวบางประการอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งพระธรรมนูญ          ศาลยติุธรรม มาตรา 5 ประธาน
ศาลฎีกา วางระเบียบราชการฝ่ายตุลาการของศาลยติุธรรมไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1.ในคดีความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวไม่เกิน 20,000 บาท 
ให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันเลย แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นจะต้องให้มีประกันหรือ
หลกัประกนัดว้ยก็ให้กาํหนดประกนัหรือหลกัประกนัเพียงไม่เกินอตัราโทษปรับขั้นสูงสําหรับ
ความผดิ                ดงักล่าวเท่านั้น 

ขอ้ 2. ในคดีความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวเกิน 20,000  บาท หากจาํเป็นจะตอ้งใหมี้ประกนัหรือ
หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว จะกาํหนดประกนัหรือหลกัประกนัเพียงหน่ึงในสาม หรือก่ึงหน่ึงของอตัราโทษ
ปรับขั้นสูงสาํหรับความผิดดงักล่าวก็ได ้แต่ไม่ความกาํหนดประกนัหรือ      หลกัประกนัใหสู้งเกินกวา่อตัราโทษ
ปรับขั้นสูงสาํหรับความผดินั้น 

ขอ้ 3.ในกรณีจาํเป็นตอ้งมีวิธีการใด เพ่ือใหก้ารปฏิบติัตามระเบียบน้ีดาํเนินไปโดย         เรียบร้อย ให้
เลขาธิการสาํนกังานศาลยติุธรรมเป็นผูก้าํหนดวธีิการนั้น 

 
       ประกาศ  ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม  2544 

ลงช่ือ    นายสันติ ทกัราล         
       ประธานศาลฎีกา 

 
 

ก.9 
ระเบียบสํานักงานอยัการสูงสุดว่าด้วยการใช้บุคคลเป็นหลกัประกนัในการปล่อยช่ัวคราว พ.ศ.2536 

  ด้วยสํานกังานอยัการสงูสดุเหน็สมควรท่ีจะวางระเบียบวา่ด้วยการใช้บคุคลเป็น             หลกัประกนัใน
การปลอ่ยชัว่คราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 110 และมาตรา 114 วรรคสอง ในชัน้
พนักงานอยัการ เพ่ืออํานวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ        ประชาชนท่ีตกเป็นผู้ ต้องหาใน
คดีอาญา และเพ่ือให้การอํานวยความยุติธรรมในชัน้พนักงานอัยการเป็นไปโดยทั่วถึงและสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกนั  
  ฉะนัน้ อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญัติพนกังานอยัการ พ.ศ.2498 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบบัท่ี 47 ลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2534 ข้อ 6 และ
ระเบียบกรมอยัการว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ.2528 ข้อ 22 ตรี ท่ีแก้ไขใหม่ตาม
หนงัสือสํานกังานอยัการสงูสดุ ท่ี อส 0018/ว 77 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2536 อยัการสงูสดุจึงวางระเบียบว่า
ด้วยการใช้บคุคลเป็นหลกัประกนัในการปลอ่ยชวัคราวดงัตอ่ไปนี ้

 ขอ้ 1. ให้ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 3-5 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเอง
เป็นหลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท 
 ให้ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 6-8  หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็น
หลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินสองแสนบาท 
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 ให้ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 9-10 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใช ้      ตนเอง
เป็นหลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินหา้แสนบาท 
 ให้ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 11 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่า ทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็น
หลกัประกนัไดใ้นวงเงินไม่เกินแปดแสนบาท 
 ขา้ราชการดงักล่าวในขอ้ 1 หมายถึงขา้ราชการประจาํเท่านั้น 
 ขอ้ 2. ใหข้า้ราชการบาํนาญตั้งแต่ระดบั 6 หรือเทียบเท่าข้ึนไปทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้น
วงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท  

ขอ้ 3. ใหพ้นกังานรัฐวิสาหกิจทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้นทาํนองเดียวกบั        ขา้ราชการ
อ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1 
 ขอ้ 4.ใหส้มาชิกรัฐสภา ขา้ราชการการเมืองหรือผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือ
ตนเองไดใ้นวงเงินไม่เกินแปดแสนบาท 
 ขอ้ 5. ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจงัหวดั สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพทัยา 
สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร กรรมการสุขาภิบาล กาํนนั และผูใ้หญ่บา้นทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองได้
ในวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท 

ขอ้ 6. บุคคลอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1-5 ใหท้าํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็น        หลกัประกนั
ไดใ้นวงเงินไม่เกินสามหม่ืนบาท 
 ขอ้ 7.ให้ผูท่ี้ขอทาํสัญญาประกนัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 5 เสนอหนงัสือรับรองจากตน้สังกดัแสดงสถานะ 
ระดบั อตัราเงินเดือน และหากมีภาระผกูพนัในการทาํสัญญาประกนัหรือใชต้นเองเป็น       หลกัประกนัรายอ่ืนอยู ่
ใหแ้สดงภาระผกูพนันั้นดว้ย 
 ใหผู้ท่ี้ขอทาํสัญญาประกนัตามขอ้ 6 ถือปฏิบติัตามความในวรรคก่อนโดยอนุโลม  
 ขอ้ 8. ในกรณีบุคคลตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 6บุคคลใดทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไว ้แต่หลกัประกนัยงั
ไม่เป็นการเพียงพอ ใหใ้ชบุ้คคลตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 6 บุคคลอ่ืนหรือหลกัทรัพยอ่ื์นเป็นหลกัประกนัเพ่ิมเติมได ้
 ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2536 
                                                                            (ลงช่ือ) โอภาส  อรุณินท ์                 

           (นายโอภาส  อรุณินท ์) 
รองอยัการสูงสุด รักษาราชการแทน 
                  อยัการสูงสุด 
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ก.10 
ระเบียบสํานักงานอยัการสูงสุด 

ว่าด้วยการดาํเนินคดอีาญาของพนักงานอยัการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538 

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับบทบาทของพนกังานอยัการในการอาํนวยความยติุธรรมและการ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเสียใหม่ให้สอดคลอ้งกับหลกัการในรัฐธรรมนูญและ
เพื่อใหก้ารอาํนวยความยติุธรรมมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัพนกังานอยัการ พ.ศ. 2498 จึงวางระเบียบไว้
ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสาํนกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการดาํเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2538” 
  ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2538 
  ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกความในส่วนท่ี 5 ของหมวดท่ี 1 แห่งระเบียบกรมอยัการวา่ดว้ยการดาํเนินคดีอาญาของ
พนกังานอยัการ พ.ศ. 2528 รวมทั้งบรรดาระเบียบ หลกัปฏิบติัราชการและคาํสั่งอ่ืนใดท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบ
น้ีหรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

ส่วนที ่ 5 
การปล่อยช่ัวคราว 

  ข้อ 22  (หลกัการในการจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคล) 
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานอกจากจะเป็นกฎหมายท่ีกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีของรัฐในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยแลว้ ยงัเป็นกฎหมายท่ีคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอีกดว้ย ดงันั้น การกระทาํของรัฐท่ี
เป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเอาตวับุคคลไวใ้นอาํนาจรัฐจะกระทาํ
ไดต่้อเม่ือกรณีมีความจาํเป็นท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงไดเ้ท่านั้น เหตุน้ีการออกหมายจบัหรือจบัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยก็ดี 
การควบคุมหรือขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยก็ดีตามปกติจกัตอ้งพิจารณาว่าเป็นกรณีท่ีน่าเช่ือว่าผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะ
หลบหนีหรือไปยุง่เหยิงกบัพยานหลกัฐานหรือไม่ดว้ย หากกรณีคดีมีมูลวา่การกระทาํของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็น
ความผิดและเป็นท่ีน่าเช่ือวา่               ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยจะหลบหนีหรือไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน หรือกรณี
คดีมีมูลวา่การกระทาํของ    ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นความผิดและมีเหตุอ่ืนท่ีจาํเป็นและสมควร เช่นผูต้อ้งหาหรือ
จาํเลยอาจก่ออนัตรายโดยไปกระทาํความผิดซํ้ าแลว้ กรณีจึงจะมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งออกหมายจับหรือจับ 
ควบคุมหรือขงัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเพ่ือดาํเนินคดีต่อไป 
  ในการพิจารณาคาํร้องขอปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหา พนกังานอยัการตอ้งพิจารณาถึงความ      จาํเป็นในการ
ท่ีจะเอาตัวบุคคลนั้ นไวใ้นอาํนาจรัฐตามนัยดังกล่าวมาแล้วในวรรคหน่ึง โดยพิจารณาชั่งนํ้ าหนักระหว่าง
ประโยชน์ของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยกบัสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลซ่ึงขดัแยง้กนั  หาก
เห็นวา่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะถูกกระทบเกินความจาํเป็นหรือ         เกินสมควร โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเห็น
ว่าไม่มีพฤติการณ์ท่ีน่าเช่ือว่าผูต้อ้งหาจะหลบหนีหรือจะไป       ยุ่งเหยิงกบัพยานหลกัฐาน หรือไม่มีเหตุอ่ืนท่ี
จาํเป็นและสมควรแลว้ พนกังานอยัการตอ้งปล่อยตวับุคคลหรืออนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวตามคาํร้องขอเสมอ 
  ข้อ 22  ทว ิ (การพจิารณาและส่ังคาํร้องขอปล่อยช่ัวคราว) 
  ในการพิจารณาคาํร้องขอปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหา พนกังานอยัการตอ้งพิจารณาโดย                  ไม่ชกัชา้ 
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  หัวหนา้พนกังานอยัการเป็นผูส้ั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวโดยจะตอ้งบนัทึกเหตุผลใน
การสั่งไวใ้หช้ดัเจน ในกรณีสั่งไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวพนกังานอยัการตอ้งแจง้เหตุผลการพิจารณาพร้อมดว้ย
เหตุผลใหผู้ร้้องขอปล่อยชัว่คราวทราบโดยเร็ว 
  ความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีมีอตัราโทษไม่สูงกวา่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอ่ืนท่ีกฎหมายไม่ได้
ให้อาํนาจควบคุมผูต้อ้งหา พนักงานอยัการจะสั่งควบคุมผูต้อ้งหาไม่ได ้ในกรณีเช่นน้ีให้ผูต้อ้งหาลงลายมือช่ือ
รับทราบวนัและเวลานดัเพ่ือมาพบพนกังานอยัการตามกาํหนด 
  ในการอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวในคดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกินสามปีข้ึนไป พนกังานอยัการพึง
ตระหนกัวา่กฎหมายมิไดบ้ญัญติัใหต้อ้งมีหลกัประกนัดว้ยเสมอไป 
  ในการอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัตอ้งทาํสัญญาประกนัตามแบบท่ีสํานกังานอยัการสูงสุด
กาํหนด ในการกาํหนดจาํนวนเงินในสัญญาประกนัหรือเรียกหลกัประกนัพนกังานอยัการจะกาํหนดจาํนวนเงิน
หรือเรียกหลกัประกนัจนเกินควรแก่กรณีมิได ้
  หลกัประกนัตามมาตรา  114  แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา หมายความถึงหลกัทรัพยทุ์ก
ชนิด เช่นท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง พนัธบตัร สลากออมสิน ตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารเป็น ผูส้ั่งจ่ายหรือรับรอง 
หนงัสือรับรองของธนาคารท่ีรับรองว่าจะชาํระเงินตามจาํนวนท่ีระบุในสัญญาประกนัแทนผูป้ระกนัในกรณีผิด
สัญญาประกนั เป็นตน้ 
  การฝาก การจ่าย การถอนคืนเงินสด ซ่ึงเป็นหลกัประกนัใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
การนั้น ส่วนหนงัสือสาํคญัอยา่งอ่ืน เอกสารสิทธิตามกฎหมายท่ีดินหรือเอกสาร       หลกัทรัพยอ่ื์นใหเ้กบ็รักษาไว้
ในตูนิ้รภยั หากไม่มีตูนิ้รภยัใหเ้กบ็รักษาไวใ้นสถานท่ีท่ีเห็นสมควร 
  ข้อ  22  ตรี (การประกนัด้วยบุคคลโดยไม่มหีลกัประกนั) 
  การพิจารณาคาํร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลกัประกนัให้พิจารณาความน่าเช่ือถือของผูร้้องจาก
อาชีพ สถานภาพ ช่ือเสียงทางสังคม หรือคุณสมบติัอ่ืน ๆ ของผูร้้อง 
  ผูต้อ้งหามีสิทธิร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวโดยไม่มีหลกัประกนัไดด้ว้ย 
  ข้อ  22  จัตวา (การอุทธรณ์คาํส่ังไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราว) 
  การอุทธรณ์คาํสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวของหัวหน้าพนักงานอยัการให้อุทธรณ์ไปยงัอ◌ัยการ
พิเศษฝ่ายหรืออยัการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต แลว้แต่กรณี 
  การยื่นอุทธรณ์คาํสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวให้ยื่นต่อหัวหน้าพนกังานอยัการหรือยื่นโดยตรงต่อ
อ◌ัยการพิเศษฝ่ายหรืออยัการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขตกไ็ด ้
  ให้หัวหน้าพนกังานอยัการท่ีไดรั้บคาํอุทธรณ์ดงักล่าวในวรรคสองรีบส่งคาํอุทธรณ์ไปยงัอยัการพิเศษ
ฝ่ายหรืออยัการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขตเพ่ือพิจารณาสั่งโดยเร็วและให้นาํความในขอ้  22 ทวิ วรรคหน่ึงและวรรค
สองมาใชบ้งัคบักบัอยัการพิเศษฝ่ายหรืออยัการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 
  คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ใหถื้อเป็นท่ีสุด 
  ข้อ  22  เบญจ (การปล่อยช่ัวคราวช้ันศาล) 
  ในกรณีท่ีศาลสอบถามพนักงานอยัการว่าจะคดัคา้นการขอปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจาํเลยหรือไม่ 
ประการใด ใหพ้นกังานอยัการพิจารณาแถลงตามหลกัการในขอ้ 22 
  ข้อ  23 (การพจิารณากรณีผดิสัญญาประกนั) 

DPU



  ในกรณีผิดสัญญาประกนั ถา้เห็นสมควรหัวหนา้พนกังานอยัการจะลดหรืองดค่าปรับก็ไดแ้ลว้รายงาน
ตามลาํดบัชั้นถึงอธิบดีอยัการฝ่ายหรืออธิบดีอยัการเขตแลว้แต่กรณี 
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ก.11 
ระเบียบการตาํรวจเกีย่วกบัคด ี ลกัษณะ  7   

การปล่อยช่ัวคราว 
บทที ่1 การปล่อยช่ัวคราวเฉพาะหน้าทีต่าํรวจ 

ขอ้  176  การปล่อยชัว่คราว คือ การอนุญาตใหผู้ต้อ้งหาเป็นอิสระพน้จากการถกูควบคุมของเจา้
พนกังานชัว่ระยะเวลาหน่ึงท่ีมีกาํหนด 
 การปล่อยชัว่คราวมี 3 กรณีคือ 

(1) ปล่อยชัว่คราวโดยไม่ตอ้งมีประกนั 
(2) ปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนั 
(3) ปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัและหลกัประกนั 
ขอ้  177  การยื่นคาํร้องขอให้ปล่อยตวัผูต้อ้งหาชัว่คราว โดยไม่ตอ้งมีประกนัหรือมีประกนัและ

หลกัประกนั ในระหวา่งท่ีผูต้อ้งหาถกูควบคุมตวัอยูใ่นอาํนาจของพนกังานสอบสวนนั้นใหย้ืน่ต่อหวัหนา้พนกังาน
สอบสวน และใหเ้ป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้พนกังานสอบสวนรีบดาํเนินการโดยเร็ว 

บุคคลผูมี้สิทธิท่ีจะยื่นคาํร้องดงักล่าวน้ีไดแ้ก่ตวัผูต้อ้งหานั้นเอง หรือผูมี้ประโยชน์           เก่ียวขอ้ง 
หรือพวกพอ้ง 

ขอ้  178  เม่ือไดรั้บคาํร้องใหป้ล่อยชัว่คราว ใหเ้จา้พนกังานรีบพิจารณาสั่งโดยอาศยั       หลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ีเขา้ประกอบ คือ 

(1)  ความหนกัเบาแห่งขอ้หา เช่นอตัราโทษตามกฎหมายบญัญติัในความผดินั้น ๆ  
(2)  พยานหลกัฐานท่ีนาํมาสืบแลว้เพียงใด เช่น พอท่ีจะดาํเนินคดีนั้นทางศาล 
(3)  พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอยา่งไร เช่น เป็นคดีท่ีประชาชนต่ืนเตน้เอาใจใส่          การ

ดาํเนินงานของพนกังานสอบสวนเพียงใด 
(4)  เช่ือถือผูร้้องขอประกนัหรือหลกัประกนัไดเ้พียงใด  ตอ้งมีหลกัฐานไม่ใช่แต่เพียงใชค้วามคิดนึก

ไม่เป็นท่ีเช่ือถือ 
(5)  ผูต้อ้งหาน่าจะหลบหนีหรือไม่ ตอ้งมีเหตุผลประกอบช้ีแจงให้พอควรในขอ้ท่ีน่าจะหลบหนี 

ไม่ใช่อยู ่ๆ กคิ็ดนึกเอาตามใจชอบโดยปราศจากเหตุผล 
(6)  ภยัอนัตราย หรือความเสียหายท่ีจะเกิดจากการปล่อยชัว่คราวมีเพียงใดหรือไม่ เช่น       ผูต้อ้งหา

เป็นคนมีอาํนาจทางนกัเลง ทางพรรคพวก ซ่ึงอาจเปล่ียนรูปคดีใหเ้สียความยติุธรรม หรือใหพ้ยานหวาดกลวัจนไม่
กลา้ใหค้วามสัตยค์วามจริง 

ขอ้  179  ขอ้ท่ีกฎหมายตอ้งการใหอ้า้ง เพ่ือพิจารณาในทางใหห้รือไม่ให้ปล่อยตวัไป         ชัว่คราว
ดงักล่าวมาแลว้น้ี เป็นหลกัเกณฑ์ในการใชดุ้ลพินิจของเจา้พนกังานเท่านั้น หาอาจท่ีจะวางขอ้ขีดขั้นไวต้ายตวัว่า
คดีชนิดใด เจา้พนกังานจะตอ้งใหห้รือไม่ให้ประกนัลงไปชดัเจนไดไ้ม่ แต่โดยปกติทางราชการนั้นตอ้งการให้เจา้
พนกังานใชดุ้ลพินิจหนกัไปในทางใหป้ล่อยชัว่คราวโดยใหมี้ประกนัไป เวน้แต่คดีสาํคญั ๆ ซ่ึงพนกังานสอบสวน
เห็นวา่ถา้ปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัจะทาํใหเ้กิดความ       เสียหายในความเป็นธรรมแก่คดีนั้น ๆ  
 ขอ้  180  เม่ือจะปล่อยชัว่คราวในคดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงเกิน 3 ปีข้ึนไป ผูท่ี้ถูกปล่อยชัว่คราวตอ้ง
มีประกนัและจะมีหลกัประกนัดว้ยหรือไม่กไ็ด ้
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 ในคดีอยา่งอ่ืนจะปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนัเลย หรือมีประกนั หรือมีประกนัและ    หลกัประกนั
ดว้ยกไ็ด ้
 เม่ือจะปล่อยชัว่คราวโดยไม่มีประกนัเลย ก่อนท่ีจะปล่อยไปใหผู้ต้อ้งหาสาบานหรือปฏิญาณตนวา่จะมา
ตามนดัหรือหมายเรียก 
 คดีท่ีมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงไม่เกิน 1 ปี และจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม หรือคดีท่ีมีอตัราโทษปรับ
สถานเดียวไม่เกิน 10,000 บาท หรือคดีท่ีมีความเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท ใหพ้นกังานสอบสวนปล่อยชัว่คราว
โดยมีประกนัและไม่มีหลกัประกนัได ้ทั้งน้ีโดยพิจารณาถึง           หลกัเกณฑต์ามระเบียบขอ้ 178  
 ขอ้  181  เม่ือจะปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนั หรือมีประกนัและหลกัประกนั ก่อนปล่อยตวัไปจะตอ้งทาํ
สัญญาประกนัใหส้มบูรณ์เสียก่อน 
 ……….. 
 ขอ้  185  เม่ือมีคาํสั่งเด็ดขาดไม่ให้ประกนัตวัแลว้ ให้พนกังานสอบสวนแจง้เหตุท่ีไม่ให้ประกนัแก่
ผูต้อ้งหาทราบทนัที 
 บทที ่ 2 สัญญาประกนั 
 ขอ้  188  เม่ือจะปล่อยชัว่คราวโดยมีประกนัและหลกัประกนั ก่อนปล่อยตวัไปใหผู้ร้้องขอประกนัจดัหา
หลกัประกนัมาดงัตอ้งการ 
 หลกัประกนัมี  3  ชนิดคือ 

(1) มีเงินสดมาวาง  
(2) มีหลกัทรัพยอ่ื์นมาวาง 
(3) มีบุคคลมาเป็นหลกัประกนั โดยแสดงหลกัทรัพย ์
ขอ้  189  เงินสดท่ีจะรับเป็นหลกัประกนันั้น ใหใ้ชเ้งินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น           หลกัทรัพยท่ี์

จะรับเป็นหลกัประกนันั้นหา้มรับหลกัทรัพยอ์ยา่งอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
1. โฉนดท่ีดินซ่ึงเจา้พนกังานท่ีดินไดป้ระเมินราคาแลว้ หรือพนกังานสอบสวนเช่ือวา่         

ท่ีดินมีราคาสูงไม่นอ้ยกวา่สองเท่าของจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญาประกนั 
2.  หนงัสือรับรองการทาํประโยชน์(น.ส. 3 หรือ น.ส. 3 ก.) ซ่ึงเจา้พนกังานท่ีดินไดป้ระเมินราคาแลว้ 

หรือพนกังานสอบสวนเช่ือวา่ท่ีดินมีราคาสูงไม่นอ้ยกวา่สองเท่าของจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญาประกนั 
3. พันธบัตรรัฐบาล พนัธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังคํ้ าประกัน หรือพันธบัตร      

รัฐวสิาหกิจท่ีกระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั 
4.   สลากออมสินและสมุดฝากเงินออมสินประเภทฝากประจาํ 
5. ใบรับเงินฝากประจาํของธนาคาร 
6. ตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารเป็นผูจ่้ายและธนาคารผูจ่้ายไดรั้บรองตลอดไปแลว้ 
7. ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีธนาคารเป็นผูอ้อกตัว๋ 
8. เชค็ท่ีธนาคารเป็นผูส้ั่งจ่ายหรือรับรอง 
9. หนงัสือรับรองของธนาคารเพ่ือชาํระเบ้ียปรับแทนในกรณีผดิสัญญาประกนั 
10. หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของหัวหนา้ส่วนราชการระดบักระทรวง ทบวง  กรม 

หรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากรม และเป็นนิติบุคคลหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเพ่ือชาํระเบ้ียปรับแทนใน
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กรณีผิดสัญญาประกนั ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการช่วยเหลือ          ขา้ราชการหรือลูกจา้งของทาง
ราชการท่ีตอ้งหาคดีอาญา พ.ศ. 2528 

………… 
บทที ่ 6  การใช้บุคคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยช่ัวคราว 
ดว้ยกระทรวงมหาดไทยและกรมตาํรวจมีนโยบายอาํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

โดยเฉพาะเร่ืองการใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว ตามนัยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 110 และมาตรา 114 วรรคสอง จึงวางหลกัเกณฑ์การใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือ
หลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวไวเ้ป็นทางปฏิบติั ดงัน้ี 

ขอ้ 1. ให้ขา้ราชการพลเรือนระดบั 3 ถึง 5 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่าขา้ราชการทหารหรือ
ขา้ราชการตาํรวจท่ีมียศตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรีหรือร้อยตาํรวจตรีถึงพนัตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรีหรือ
พนัตาํรวจตรี ทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้นวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท 

ให้ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 6 ถึง 8  หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่าขา้ราชการทหารหรือ     
ขา้ราชการตาํรวจท่ีมียศตั้งแต่พนัโท นาวาโท นาวาอากาศโทหรือพนัตาํรวจโทถึงพนัเอก นาวาเอก นาวาอากาศ
เอกหรือพนัตาํรวจเอก ขา้ราชการตุลาการหรือขา้ราชการอยัการ ตั้งแต่ชั้น 1 ถึง 2 ทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือ
ตนเองไดใ้นวงเงินไม่เกินสองแสนบาท 
 ใหข้า้ราชการพลเรือนระดบั 9 ถึง 10 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่าขา้ราชการทหารหรือ     ขา้ราชการ
ตาํรวจท่ีมียศตั้งแต่พนัเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกหรือพนัตาํรวจเอกท่ีไดรั้บอตัรา          เงินเดือนพนัเอก 
(พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) หรือพนัตาํรวจเอก (พิเศษ) พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีหรือ
พลตาํรวจตรี ขา้ราชการตุลาการหรือขา้ราชการอยัการ ตั้งแต่ชั้น 3 ถึง 4 ทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้น
วงเงินไม่เกินหา้แสนบาท 
 ให้ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 11 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่าขา้ราชการทหารหรือ           ขา้ราชการ
ตาํรวจท่ีมียศตั้งแต่พลโท พลเรือโท พลอากาศโทหรือพลตาํรวจโทขา้ราชการตุลาการหรือขา้ราชการอยัการ ตั้งแต่
ชั้น 5 ข้ึนไปทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้นวงเงินไม่เกินหน่ึงลา้นบาท ข้ า ร า ช ก า ร ดั ง ก ล่ า ว ในข้อ  1 
หมายถึงขา้ราชการประจาํเท่านั้น 
 ขอ้ 2. ใหข้า้ราชการบาํนาญตั้งแต่ระดบั 6 หรือเทียบเท่าข้ึนไป ทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้น
วงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท  

ขอ้ 3. ใหพ้นกังานรัฐวิสาหกิจทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้นทาํนองเดียวกบั       ขา้ราชการ
อ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1 
 ขอ้ 4.ให้สมาชิกรัฐสภา ขา้ราชการการเมือง หรือผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้น
หรือตนเองไดใ้นวงเงินไม่เกินหน่ึงลา้นบาท 
 ขอ้ 5. ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจงัหวดั สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพทัยา 
สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร กรรมการสุขาภิบาล กาํนนั และผูใ้หญ่บา้น              ทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือ
ตนเองไดใ้นวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท 

ขอ้ 6. ใหผู้ท่ี้ขอทาํสัญญาประกนัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 5 แสดงบตัรประจาํตวัต่อพนกังาน       สอบสวน
ผูรั้บผิดชอบพิจารณาอนุมติัโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีจาํเป็นเพ่ือทราบเก่ียวกบัสถานะ ระดบัอตัราเงินเดือน หรือภาระ
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ผูกพนัอ่ืนใดอาจให้ผูป้ระกนัแสดงหนังสือรับรองจากตน้สังกดัและภาระ    ผูกพนัภายในห้าวนันับตั้งแต่วนัท่ี
ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกนั 
 ขอ้ 7. ในกรณีบุคคลตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 5 บุคคลใดทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไว ้แต่หลกัประกนัยงั
ไม่เป็นการเพียงพอใหใ้ชบุ้คคลตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 5 บุคคลอ่ืนหรือใชห้ลกัทรัพยอ่ื์นเป็นหลกัประกนัเพ่ิมเติมได ้
 ขอ้ 8. ในกรณีจาํเป็นเพ่ือใหก้ารปฏิบติัตามคาํสั่งน้ี หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ืออาํนวยความสะดวกและรวดเร็ว
ยิง่ข้ึน ใหอ้ธิบดีกรมตาํรวจเป็นผูพิ้จารณากาํหนดและรายงานกระทรวงมหาดไทย 

  
 
 
 
 
 

ก.12 
คาํส่ังกรมตาํรวจ ที ่622/2536 เร่ืองการใช้บุคคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยช่ัวคราว 

 ดว้ยกระทรวงมหาดไทยและกรมตาํรวจมีนโยบายอาํนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน 
โดยเฉพาะเร่ืองการใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราว นยัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 110 และมาตรา 114 วรรคสอง 

 อาศยัอาํนาจตามขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย ท่ี 4/2499 ลงวนัท่ี 13 ตุลาคม 2499 ขอ้ 3 
ประกอบกบัขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยระเบียบการดาํเนินคดีอาญา พ.ศ.2523 ลงวนัท่ี 7 
พฤศจิกายน 2523 ซ่ึงแกไ้ขโดยขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยระเบียบการดาํเนินคดีอาญา             
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2523 ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2523 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย        
วา่ดว้ยระเบียบการดาํเนินคดีอาญา(ฉบบัท่ี ) พ.ศ.2523 ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2523 และแกไ้ขเพิ่มเติม  
ขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยระเบียบการดาํเนินคดีอาญา(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2525 ลงวนัท่ี 26 
มกราคม  2525 ขอ้ 2.5 จึงวางหลกัเกณฑก์ารใชบุ้คคลเป็นประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อย        
ชัว่คราวไวเ้ป็นทางปฏิบติัดงัน้ี 

ขอ้ 1. ให้ขา้ราชการพลเรือนระดบั 3 ถึง 5 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่าขา้ราชการทหารหรือ
ขา้ราชการตาํรวจท่ีมียศตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรีหรือร้อยตาํรวจตรีถึงพนัตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรีหรือ
พนัตาํรวจตรี ทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้นวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท 

ให้ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 6 ถึง 8  หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่าขา้ราชการทหารหรือ     
ขา้ราชการตาํรวจท่ีมียศตั้งแต่พนัโท นาวาโท นาวาอากาศโทหรือพนัตาํรวจโทถึงพนัเอก นาวาเอก นาวาอากาศ
เอกหรือพนัตาํรวจเอก ขา้ราชการตุลาการหรือขา้ราชการอยัการ ตั้งแต่ชั้น 1 ถึง 2 ทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือ
ตนเองไดใ้นวงเงินไม่เกินสองแสนบาท 
 ให้ขา้ราชการพลเรือนระดบั 9 ถึง 10 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่าขา้ราชการทหารหรือ    ขา้ราชการ
ตาํรวจท่ีมียศตั้งแต่พนัเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกหรือพนัตาํรวจเอกท่ีไดรั้บอตัราเงินเดือนพนัเอก (พิเศษ) นาวา
เอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) หรือพนัตาํรวจเอก (พิเศษ) พลตรี      พลเรือตรี พลอากาศตรีหรือพลตาํรวจ
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ตรี ขา้ราชการตุลาการหรือขา้ราชการอยัการ ตั้งแต่ชั้น 3 ถึง 4 ทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้นวงเงินไม่เกิน
หกแสนบาท 
 ให้ขา้ราชการพลเรือน ระดบั 11 หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีเทียบเท่าขา้ราชการทหารหรือ           ขา้ราชการ
ตาํรวจท่ีมียศตั้งแต่พลโท พลเรือโท พลอากาศโทหรือพลตาํรวจโทขา้ราชการตุลาการหรือขา้ราชการอยัการ ตั้งแต่
ชั้น 5 ข้ึนไปทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้นวงเงินไม่เกินหน่ึงลา้นบาท ข้ า ร า ช ก า ร ดั ง ก ล่ า ว ในข้อ  1 
หมายถึงขา้ราชการประจาํเท่านั้น 
 ขอ้ 2. ใหข้า้ราชการบาํนาญตั้งแต่ระดบั 6 หรือเทียบเท่าข้ึนไป ทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้น
วงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท  

ขอ้ 3. ใหพ้นกังานรัฐวิสาหกิจทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไดใ้นทาํนองเดียวกบั       ขา้ราชการ
อ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1 
 ขอ้ 4.ให้สมาชิกรัฐสภา ขา้ราชการการเมือง หรือผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้น
หรือตนเองไดใ้นวงเงินไม่เกินหน่ึงลา้นบาท 
 ขอ้ 5. ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจงัหวดั สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพทัยา 
สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร กรรมการสุขาภิบาล กาํนนั และผูใ้หญ่บา้น              ทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือ
ตนเองไดใ้นวงเงินไม่เกินหกหม่ืนบาท 

ขอ้ 6. ใหผู้ท่ี้ขอทาํสัญญาประกนัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 5 แสดงบตัรประจาํตวัต่อพนกังาน       สอบสวน
ผูรั้บผิดชอบพิจารณาอนุมติัโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีจาํเป็นเพ่ือทราบเก่ียวกบัสถานะ ระดบัอตัราเงินเดือน หรือภาระ
ผูกพนัอ่ืนใดอาจให้ผูป้ระกนัแสดงหนังสือรับรองจากตน้สังกดัและภาระ    ผูกพนัภายในห้าวนันับตั้งแต่วนัท่ี
ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกนั 
 ขอ้ 7. ในกรณีบุคคลตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 5 บุคคลใดทาํสัญญาประกนัผูอ่ื้นหรือตนเองไว ้แต่หลกัประกนัยงั
ไม่เป็นการเพียงพอใหใ้ชบุ้คคลตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 5 บุคคลอ่ืนหรือใชห้ลกัทรัพยอ่ื์นเป็นหลกัประกนัเพ่ิมเติมได ้
 ขอ้ 8. ในกรณีจาํเป็นเพ่ือใหก้ารปฏิบติัตามคาํสั่งน้ี หรือวธีิการอ่ืนใดเพ่ืออาํนวยความสะดวกและรวดเร็ว
ยิง่ข้ึน ใหอ้ธิบดีกรมตาํรวจเป็นผูพิ้จารณากาํหนดและรายงานกระทรวงมหาดไทย 
 ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

                 สั่ง  ณ วนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2536 
 
                                                                            (ลงช่ือ)   สวสัด์ิ  อมรววิฒัน์              

     (พลตาํรวจเอกสวสัด์ิ  อมรววิฒัน์) 
     อธิบดีกรมตาํรวจ 
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ภาคผนวก ข. 
สถิติเก่ียวกบัการปลอ่ยชัว่คราวในศาลชัน้ต้นทัว่ราชอาณาจกัร 
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ตารางที่ 2 
สถิตกิารปล่อยช่ัวคราวของศาลแขวงพระนครเหนือปี พ.ศ.2544 

 
 

 
อนุญาตให้

ปล่อยช่ัวคราว 

 
โดยไม่มี
ประกนั 

 
โดยมีประกนัแต่

ไม่มี
หลกัประกนั 

โดยมีประกนัและหลกัประกนั 
แยกตามประเภทหลกัประกนั 

เงนิสด 
 

ทีด่นิ บุคคลเป็น
ประกนั 

อืน่ ๆ 

จํานวนราย 0 0 599 757 620 202 

คดิเป็นร้อยละ 0 0 27.5 34.75 28.47 9.28 

 

ท่ีมา : ศาลแขวงพระนครเหนือ สาํนกังานศาลยติุธรรม 
 

ตารางที่ 3 
สถิตกิารปล่อยช่ัวคราวของศาลแขวงดุสิตปี พ.ศ.2544 

 
 

 
อนุญาตให้

ปล่อยช่ัวคราว 

 
โดยไม่มี
ประกนั 

 
โดยมีประกนั 

โดยมีประกนัและหลกัประกนั 
แยกตามประเภทหลกัประกนั 

เงนิสด 
 

ทีด่นิ บุคคลเป็น
ประกนั 

อืน่ ๆ 

จํานวนราย 0 0 234 207 434 192 

คดิเป็นร้อยละ 0 0 21.93 19.4 40.68 17.99 

 
ท่ีมา : ศาลแขวงดุสิต  สาํนกังานศาลยติุธรรม 

 
 
 

ตารางที่ 4 
สถิตกิารปล่อยช่ัวคราวของศาลแขวงพระนครใต้ปี พ.ศ.2544 
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อนุญาตให้

ปล่อยช่ัวคราว 

 
โดยไม่มี
ประกนั 

 
โดยมีประกนั 

โดยมีประกนัและหลกัประกนั 
แยกตามประเภทหลกัประกนั 

เงนิสด 
 

ทีด่นิ บุคคลเป็น
ประกนั 

อืน่ ๆ 

จํานวนราย 0 0 159 187 87 87 

คดิเป็นร้อยละ 0 0 30.57 35.97 16.73 16.73 

 

ท่ีมา : ศาลแขวงพระนครใต ้ สาํนกังานศาลยติุธรรม 
 

ตารางที่ 5 
สถิตกิารปล่อยช่ัวคราวของศาลแขวงธนบุรีปี พ.ศ.2544 

 
 

 
อนุญาตให้

ปล่อยช่ัวคราว 

 
โดยไม่มี
ประกนั 

 
โดยมีประกนั 

แต่ไม่มี
หลกัประกนั 

โดยมีประกนัและหลกัประกนั 
แยกตามประเภทหลกัประกนั 

เงนิสด 
 

ทีด่นิและ
หลกัทรัพย์อืน่ ๆ  

บุคคลเป็นประกนั 

จํานวนราย 0 0 315 415 149 

คดิเป็นร้อยละ 0 0 35.83 47.22 16.95 

 
ท่ีมา : ศาลแขวงธนบุรี  สาํนกังานศาลยติุธรรม 
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ตารางที่ 6 
สถิตกิารปล่อยช่ัวคราวของศาลอาญาธนบุรีปี พ.ศ.2544 

 
 

 
อนุญาตให้

ปล่อยช่ัวคราว 

 
โดยไม่มี
ประกนั 

 
โดยมีประกนั 

แต่ไม่มี
หลกัประกนั 

โดยมีประกนัและหลกัประกนั 
แยกตามประเภทหลกัประกนั 

เงนิสด 
 

ทีด่นิและ
หลกัทรัพย์อืน่ ๆ  

บุคคลเป็นประกนั 

จํานวนราย 0 0 6,115 2,001 929 

คดิเป็นร้อยละ 0 0 67.61 22.12 10.27 

 

ท่ีมา : ศาลอาญาธนบุรี  สาํนกังานศาลยติุธรรม 
 

ตารางที่ 7 
สถิตกิารปล่อยช่ัวคราวของศาลอาญาปี พ.ศ.2544 

ในคดีความผดิตามพระราชบญัญตัิยาเสพตดิให้โทษ 
(ตั้งแต่เดอืนมกราคม ถึง 27 มนีาคม 2544) 

 
 

อนุญาตให้
ปล่อยช่ัวคราว 

 
โดยไม่มี
ประกนั 

 
โดยมีประกนั 

แต่ไม่มี
หลกัประกนั 

โดยมีประกนัและหลกัประกนั 
แยกตามประเภทหลกัประกนั 

เงนิสด 
 

ทีด่นิและ
หลกัทรัพย์อืน่ ๆ  

บุคคลเป็นประกนั 

จํานวนราย 0 0 1,302 484 27 

คดิเป็นร้อยละ 0 0 71.82 26.69 1.49 

 

ท่ีมา : ศาลอาญา  สาํนกังานศาลยติุธรรม 
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ภาคผนวก ค 
ตารางที่ 8 

ประกาศศาลอาญาเร่ืองการขอปล่อยช่ัวคราว 
การขอปลอ่ยชัว่คราวผู้ ต้องหา/จําเลยโดยปกติศาลจะตีราคาประกนัตามรายการดงัต่อไปนี ้     เว้นแต่จะมี

เหตกุารณ์ในคดีเป็นพิเศษศาลอาจเพิ่มหรือลดราคาหลกัประกนัหรือไมอ่นญุาต                  ให้ประกนัก็ได้ 
ประเภทความผิด ราคาประกันด้วยเงนิสด 

และหลักทรัพย์ 
ประมวลกฎหมายอาญา  
1.  ข่มขืนใจเจ้าพนกังาน ม.139 
2.  ตอ่สู้ขดัขวาง,ข่มขืนใจเจ้าพนกังาน ม.138,139,140 
-มีหรือใช้อาวธุ หรือร่วมกนัตัง้แตส่ามคนขึน้ไป 
-อ้างอัง้ย่ีหรือซอ่งโจร 
-มีหรือใช้อาวธุปืนหรือวตัถรุะเบิด 
-มีหรือใช้อาวธุปืนหรือวตัถรุะเบิดโดยอ้างอัง้ย่ีหรือ   
 ซอ่งโจร 
3.  ให้สนิบนเจ้าพนกังาน ม.143,144 

4.   เจ้าพนกังานยกัยอก ม.147 
5.   เจ้าพนกังานใช้ตําแหน่งโดยมิชอบ ม.148,149 
6.   เจ้าพนกังานใช้ตําแหน่งโดยทจุริต ม.150,151 
7.   เจ้าพนกังานมีหน้าท่ีจดัการเข้าไปมีสว่นได้เสีย   
      ม.152 

8.   เจ้าพนกังานจ่ายทรัพย์เกินกวา่ท่ีควรจ่าย 
9.   เจ้าพนกังานเก็บภาษี ตรวจสอบบญัชีโดยทจุริต  
      ม.154-156 

10. เจา้พนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ ม.157 
11. เจ้าพนกังานทําให้เสียทรัพย์หรือเอกสารท่ีตน      

ปกครองเสียหาย ม.158 
 
 
12. เจ้าพนกังานทําลายตราสารหรือเคร่ืองหมายท่ีได้ประทบั

เพ่ือเป็นหลกัฐานการยดึหรือใช้ดวงตรา      มิชอบ 
ม.159,160 

13. เจ้าพนกังานปลอมเอกสาร ม.161 
14. เจ้าพนกังานทําเอกสารเทจ็ ม.162 
15. เจ้าพนกังานไปรษณีย์ทําหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือ     เจ้า

พนกังานให้ผู้ อ่ืนรู้ความลบัของทางราชการ ม.163,164 
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16. เจ้าพนกังานละทิง้งาน ม.166 
       -ทําเพ่ือเปล่ียนแปลงกฎหมายแผน่ดิน 

17. ใหสิ้นบนเจา้พนกังานในการยติุธรรม ม.167 
18. แจง้ความเทจ็ ม.172,173 ประกอบ 174 วรรคสอง 
19. ฟ้องเทจ็ เบิกความเทจ็ ม.175,177                              

-เบิกความเทจ็ในการพจิารณาคดีอาญา 
20. นาํสืบหรือแสดงหลกัฐานเทจ็ในการพิจารณา

คดีอาญา ม.180 
21. ทาํลายพยานหลกัฐานเพื่อช่วยผูอ่ื้นหรือเอกสารท่ี

ส่งต่อศาล ม.184,185 
22. ทาํลายเอกสารหรือพินยักรรม ม.188 
23. หลบหนีระหวา่งท่ีถูกควบคุมโดยแหกท่ีคุมขงั 

ม.190 
-ทําการหลบหนีโดยมีหรือใช้อาวธุปืนหรือวตัถรุะเบิด 
-หลบหนีโดยแหกท่ีคมุขงัโดยมีหรือใช้อาวธุปืนหรือวตัถุ
ระเบิด 

24. ทาํใหผู้ถู้กคุมขงัหลบหนี ม.191 
-ถ้าผู้ถกูคมุขงัท่ีหลบหนีต้องคําพิพากษาลงโทษประหาร
ชีวิต 
-ใช้กําลงัประทษุร้าย มีหรือใช้อาวธุปืนหรือวตัถรุะเบิดถ้า
ผู้ถกูคมุขงัท่ีหลบหนี 
 
-ใช้กําลงัประทษุร้าย มีหรือใช้อาวธุปืนหรือวตัถรุะเบิดถ้า
ผู้ถกูคมุขงัท่ีหลบหนีต้องคําพิพากษา      ลงโทษประหาร
ชีวิต 

25. ดหูม่ินศาล ม.198 
26. เจ้าพนกังานทําการในตําแหน่งโดยมิชอบ ม.200 

-ทําเพ่ือแกล้งให้คนอ่ืนต้องรับโทษ 

27. ตุลาการ อยัการ เรียก รับทรัพยสิ์น ม.201,202 
28. เจา้พนกังานทาํใหผู้ถู้กคุมขงัหลุดพน้ ม.204 

-ผู้หลดุพ้นต้องคําพิพากษาลงโทษประหารชีวิต 
29.  เหยียดหยามศาสนา ม.206 

30. อัง้ย่ี ม.209 
-เป็นหวัหน้า 
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31. ซอ่งโจร ม.210 
32. วางเพลงิ ม.217 
33. วางเพลงิ ม.218 
34. ทําให้เกิดเพลงิไหม้ ม.220 
       –ทําให้เกิดเพลงิไหม้แก่ทรัพย์ ม.218 
35. ทําให้เกิดระเบิด ม.221 
36. ทําผิดตาม ม.217,218,221,222 เป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืน  
        ถงึแก่ความตาย ม.224 

37. ทําให้เกิดเพลงิไหม้โดยประมาท ม.225 
38. ทําการใด ๆ แก่โรงเรือน….น่าเป็นอนัตรายแก่บคุคลอ่ืน

หรือผู้ มีอาชีพออกแบบ หรือทําให้เกิดอทุกภยั ม.226-
228 
-การทําให้เกิดอทุกภยัเป็นเหตใุห้เกิดอนัตรายแก่ผู้ อ่ืน 
ม.228 วรรคสอง 

39. ทําให้ทางสาธารณะน่าเป็นเหตใุห้เกิดอนัตราย   แก่
การจราจร ม.229 

40. กีดขวางทางรถไฟหรือทําให้สญัญาณความปลอดภยัใน
การจราจรน่าเป็นเหตใุห้เกิดอนัตราย   ม.230-232 

41. เอาของมีพิษเจือปนอาหาร ม.237 
42. ทําผิดตาม ม.226-237 เป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนถงึแก่     ความ

ตาย ม.238 
-เป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนได้รับอนัตรายสาหสั 

43. ปลอมหรือแปลงเงินตรา ม.240,241 
44. ทําให้เหรียญกษาปณ์มีนํา้หนกัลดลง ม.242 
45. มีไว้เพ่ือนําออกใช้อนัได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมหรือ

ของแปลง ม.244 
46. ไมรู้่วา่เป็นของปลอมของแปลง แตต่อ่มารู้ยงัขืนนําออก

ใช้ ม.245 
47. ทําเคร่ืองมือสําหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา ม.246 
48. ปลอมดวงตราแผน่ดิน ม.250 
49. ปลอมดวงตราทบวงการเมือง ม.251 
50. ปลอมแสตมป์ ม.254 
51. นําดวงตราแผน่ดินเข้ามาในราชอาณาจกัร ม.255 
52. ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ม.265 
53. ปลอมเอกสารสิทธิอนัเป็นเอกสารราชการ        
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พินยักรรม ม.266 
54. ข่มขืนกระทําชําเรา ม.276 

-ทําโดยมีหรือใช้อาวธุปืนหรือวตัถรุะเบิดหรือโทรมหญิง 
55. ชําเราเดก็หญิงอายไุมเ่กิน 15 ปี ม.277 
        -ทําแก่เดก็หญิงอายไุมเ่กิน 13 ปี หรือมีลกัษณะ   
         เป็นการโทรมเดก็หญิง 
56. ทําผิด ม.276,277 เป็นเหตใุห้ได้รับอนัตรายสาหสั  

ม.277 ทวิ 
        -เป็นเหตใุห้ถงึแก่ความตาย 
57. ทําผิด ม.276,277 เป็นเหตใุห้สาหสั หรือตาย   

ม.277 ตรี 
58. อนาจารแก่บคุคลอายกุวา่ 15 ปี ม.278 
59. อนาจารเดก็อายไุมเ่กิน 15 ปี ม.279 

-โดยใช้กําลงัประทษุร้าย  
60. ทําผิด ม.278,279 เป็นเหตใุห้ได้รับอนัตรายสาหสั    

ม.280 

       -ถงึแก่ความตาย 
61. เพ่ือสําเร็จความใคร่ผู้ อ่ืน ม.282 

-ทําแก่เดก็หญิงหรือหญิงอายไุมเ่กิน 18 ปี 
-ทําแก่เดก็หญิงอายไุมเ่กิน 15 ปี 

62. .เพ่ือสําเร็จความใคร่ผู้ อ่ืน ม.283 
-ทําแก่เดก็หญิงหรือหญิงอายไุมเ่กิน 18 ปี 
-ทําแก่เดก็หญิงอายไุมเ่กิน 15 ปี 

63. พาหญิงไปเพ่ือการอนาจาร ม.284 
64. ดํารงชีพจากหญิงค้าประเวณี ม.286 
65.ฆา่ผู้ อ่ืน ม.288,289 
66……………. 
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ตารางที่ 9 
ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้เร่ืองการขอปล่อยช่ัวคราว 

การขอปลอ่ยชัว่คราวผู้ ต้องหา/จําเลย โดยปกติศาลจะตีราคาประกนัตามรายการดงัตอ่ไปนีเ้ว้นแตจ่ะมี
เหตกุารณ์ในคดีเป็นพิเศษ ศาลอาจเพิ่มหรือลดราคาหลกัประกนัหรือไมอ่นญุาตให้ประกนัก็ได้ 

ประเภทความผิด ราคาประกันด้วยเงนิสดและหลักทรัพย์ 
(หลักทรัพย์ต้องเพิ่มอีก 50%ของเงนิสด) 

ประมวลกฎหมายอาญา  
1.   ข่มขืนใจเจ้าพนกังาน ม.139 
2.   ตอ่สู้ขดัขวาง,ข่มขืนใจเจ้าพนกังาน ม.138,139,140 
      -มีหรือใช้อาวธุ หรือร่วมกนัตัง้แตส่ามคนขึน้ไป 
      -อ้างอัง้ย่ีหรือซอ่งโจร 
     -มีหรือใช้อาวธุปืนหรือวตัถรุะเบิด 
     -มีหรือใช้อาวธุปืนหรือวตัถรุะเบิดโดยอ้างอัง้ย่ีหรือ  
       ซอ่งโจร 
3.   ให้สนิบนเจ้าพนกังาน ม.143,144 
4.    เจ้าพนกังานยกัยอก ม.147 
5.    เจ้าพนกังานใช้ตําแหน่งโดยมิชอบ ม.148,149 
6.    เจ้าพนกังานใช้ตําแหน่งโดยทจุริต ม.150,151 
7. เจ้าพนกังานมีหน้าท่ีจดัการเข้าไปมีสว่นได้เสีย  

ม.152 
8. เจ้าพนกังานจ่ายทรัพย์เกินกวา่ท่ีควรจ่าย 
9. เจ้าพนกังานเก็บภาษี ตรวจสอบบญัชีโดยทจุริต   

ม.154-156 

10.   เจา้พนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ ม.157 
1.  เจ้าพนกังานทําให้เสียทรัพย์หรือเอกสารท่ีตน      

ปกครองเสียหาย ม.158 
2. เจ้าพนกังานทําลายตราสารหรือเคร่ืองหมายท่ีได้ประทบั

เพ่ือเป็นหลกัฐานการยดึหรือใช้ดวงตรา      มิชอบ 
ม.159,160 

3. เจ้าพนกังานปลอมเอกสาร ม.161 
4. เจ้าพนกังานทําเอกสารเทจ็ ม.162 
5. เจ้าพนกังานไปรษณีย์ทําหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือ     เจ้า

พนกังานให้ผู้ อ่ืนรู้ความลบัของทางราชการ ม.163,164 
6. เจ้าพนกังานละทิง้งาน ม.166 
       -ทําเพ่ือเปล่ียนแปลงกฎหมายแผน่ดิน 

7. ใหสิ้นบนเจา้พนกังานในการยติุธรรม ม.167 
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8. แจง้ความเทจ็ ม.172,173 ประกอบ 174 วรรคสอง 
9. ฟ้องเทจ็ เบิกความเทจ็ ม.175,177                              

-เบิกความเทจ็ในการพจิารณาคดีอาญา 
10. นาํสืบหรือแสดงหลกัฐานเทจ็ในการพิจารณา

คดีอาญา ม.180 
11. ทาํลายพยานหลกัฐานเพื่อช่วยผูอ่ื้นหรือเอกสารท่ี

ส่งต่อศาล ม.184,185 
12. ทาํลายเอกสารหรือพินยักรรม ม.188 
13. หลบหนีระหวา่งท่ีถูกควบคุมโดยแหกท่ีคุมขงั 

ม.190 
-ทําการหลบหนีโดยมีหรือใช้อาวธุปืนหรือวตัถรุะเบิด 
-หลบหนีโดยแหกท่ีคมุขงัโดยมีหรือใช้อาวธุปืนหรือวตัถุ
ระเบิด 

14. ทาํใหผู้ถู้กคุมขงัหลบหนี ม.191 
-ถ้าผู้ถกูคมุขงัท่ีหลบหนีต้องคําพิพากษาลงโทษประหาร
ชีวิต 
-ใช้กําลงัประทษุร้าย มีหรือใช้อาวธุปืนหรือวตัถรุะเบิดถ้า
ผู้ถกูคมุขงัท่ีหลบหนี 
-ใช้กําลงัประทษุร้าย มีหรือใช้อาวธุปืนหรือวตัถรุะเบิดถ้า
ผู้ถกูคมุขงัท่ีหลบหนีต้องคําพิพากษา      ลงโทษประหาร
ชีวิต 

15. ดหูม่ินศาล ม.198 
16. เจ้าพนกังานทําการในตําแหน่งโดยมิชอบ ม.200 

-ทําเพ่ือแกล้งให้คนอ่ืนต้องรับโทษ 

17. ตุลาการ อยัการ เรียก รับทรัพยสิ์น ม.201,202 
28. เจา้พนกังานทาํใหผู้ถู้กคุมขงัหลุดพน้ ม.204 

-ผู้หลดุพ้นต้องคําพิพากษาลงโทษประหารชีวิต 
29.  เหยียดหยามศาสนา ม.206 
30.  อัง้ย่ี ม.209 

-เป็นหวัหน้า 
31. ซอ่งโจร ม.210 

สมคบกระทําความผิดซึง่มีโทษประหารชีวิต 
32. วางเพลงิ ม.217 
33. วางเพลงิ ม.218 

120,000 
100,000 
100,000 
120,000 

 
120,000 

 
100,000 
100,000 

 
100,000 

 
90,000 

 
125,000 
100,000 

 
120,000 

 
125,000 

 
 

152,500 
120,000 
120,000 
350,000 
500,000 
120,000 
150,000 
120,000 
120,000 
150,000 
100,000 
150,000 
120,000 

DPU



34. ทําให้เกิดเพลงิไหม้ ม.220 
       –ทําให้เกิดเพลงิไหม้แก่ทรัพย์ ม.218 
35. ทําให้เกิดระเบิด ม.221 
36. ทําผิดตาม ม.217,218,221,222 เป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืน  ถงึแก่

ความตาย ม.224 
37. ทําให้เกิดเพลงิไหม้โดยประมาท ม.225 
38. ทําการใด ๆ แก่โรงเรือน….น่าเป็นอนัตรายแก่บคุคลอ่ืน

หรือผู้ มีอาชีพออกแบบ หรือทําให้เกิดอทุกภยั ม.226-
228 
-การทําให้เกิดอทุกภยัเป็นเหตใุห้เกิดอนัตรายแก่  ผู้ อ่ืน 
ม.228 วรรคสอง 

39. ทําให้ทางสาธารณะน่าเป็นเหตใุห้เกิดอนัตราย   แก่
การจราจร ม.229 

40. กีดขวางทางรถไฟหรือทําให้สญัญาณความ  ปลอดภยัใน
การจราจรน่าเป็นเหตใุห้เกิดอนัตราย   ม.230-232 

41. เอาของมีพิษเจือปนอาหาร ม.237 
42. ทําผิดตาม ม.226-237 เป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนถงึแก่   ความตาย 

ม.238 
-เป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนได้รับอนัตรายสาหสั 

43. ปลอมหรือแปลงเงินตรา ม.240,241 
44. ทําให้เหรียญกษาปณ์มีนํา้หนกัลดลง ม.242 
45. มีไว้เพ่ือนําออกใช้อนัได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมหรือ

ของแปลง ม.244 
46. ไมรู้่วา่เป็นของปลอมของแปลง แตต่อ่มารู้ยงัขืนนําออก

ใช้ ม.245 
47. ทําเคร่ืองมือสําหรับปลอมหรือแปลงเงินตรา ม.246 
48. ปลอมดวงตราแผน่ดิน ม.250 
49. ปลอมดวงตราทบวงการเมือง ม.251 
50. ปลอมแสตมป์ ม.254 
51. นําดวงตราแผน่ดินเข้ามาในราชอาณาจกัร ม.255 
52. ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ ม.265 
53. ปลอมเอกสารสิทธิอนัเป็นเอกสารราชการ        

พินยักรรม ม.266 
54. ข่มขืนกระทําชําเรา ม.276 

-ทําโดยมีหรือใช้อาวธุปืนหรือวตัถรุะเบิดหรือโทรมหญิง 
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55. ชําเราเดก็หญิงอายไุมเ่กิน 15 ปี ม.277 
        -ทําแก่เดก็หญิงอายไุมเ่กิน 13 ปี หรือมีลกัษณะ   
         เป็นการโทรมเดก็หญิง 
56. ทําผิด ม.276,277 เป็นเหตใุห้ได้รับอนัตรายสาหสั  

ม.277 ทวิ 
        -เป็นเหตใุห้ถงึแก่ความตาย 
57. ทําผิด ม.276,277 เป็นเหตใุห้สาหสั หรือตาย   

ม.277 ตรี 
58. อนาจารแก่บคุคลอายกุวา่ 15 ปี ม.278 
59. อนาจารเดก็อายไุมเ่กิน 15 ปี ม.279 

-โดยใช้กําลงัประทษุร้าย  
60. ทําผิด ม.278,279 เป็นเหตใุห้ได้รับอนัตรายสาหสั    

ม.280 
       -ถงึแก่ความตาย 
61. เพ่ือสําเร็จความใคร่ผู้ อ่ืน ม.282 

-ทําแก่เดก็หญิงหรือหญิงอายไุมเ่กิน 18 ปี 
-ทําแก่เดก็หญิงอายไุมเ่กิน 15 ปี 

62. .เพ่ือสําเร็จความใคร่ผู้ อ่ืน ม.283 
-ทําแก่เดก็หญิงอายไุมเ่กิน 18 ปี 
-ทําแก่เดก็หญิงอายไุมเ่กิน 15 ปี 

63. พาหญิงไปเพ่ือการอนาจาร ม.284 
64. ดํารงชีพจากหญิงค้าประเวณี ม.286 
65.  ฆา่ผู้ อ่ืน ม.288,289 
66……………. 
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อตัราหลกัประกนัตัวผู้ต้องหาหรือจําเลย 
ของศาลอาญาธนบุรี 

ประเภท-ฐานความผดิ                                                                       อตัราหลกัประกนั(บาท) 
ประมวลกฎหมายอาญา 

ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ                                                                               150,000-400,000 
เจา้พนกังานยกัยอก 
ใหสิ้นบนเจา้พนกังาน                                                                                                100,000-300,000 
แจง้ความเทจ็,เบิกความเทจ็                            100,000-150,000 
ฟ้องเทจ็,ต่อสู้ขดัขวางเจา้พนกังาน 
วางเพลิง                                               150,000-500,000 
ประมาททาํใหเ้กิดเพลิงไหม ้                                                   120,000-300,000 
ทาํลายเอกสาร,ปลอมเอกสาร                            100,000-200,000 
อนาจาร                                               100,000-150,000 
ข่มขืน,โทรมหญิง,เป็นธุระจดัหา                                               200,000-500,000 
พรากผูเ้ยาว ์           150,000-200,000 
พยายามฆ่า                              200,000-300,000 
ฆ่า                                                                300,000-600,000 
ฆ่าโดยไม่เจตนา                                               200,000-400,000 
ประมาททาํใหค้นตาย                             150,000-300,000 
ทาํร้ายร่างกายบาดเจบ็สาหสั                                             150,000-200,000 
ลกัทรัพย,์วิง่ราวทรัพย,์รับของโจร                                                                        100,000-300,000 
ยกัยอก,ฉอ้โกง,ฉอ้โกงประชาชน                               100,000-300,000 
กรรโชกทรัพย ์                             100,000-200,000 
ชิงทรัพย ์                                               150,000-500,000 
ปลน้ทรัพย ์                                                                300,000-500,000 
บุกรุก,ทาํใหเ้สียทรัพย ์                             100,000-150,000 
ซ่องโจร                                                 60,000-100,000 
พ.ร.บ.คนต่างดา้ว                                                                               50,000 
พยานขดัหมายนดั                                                                    5,000 
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ภาคผนวก  ข 
ตารางที่ 1 สถิติเกี่ยวกบัการปล่อยชัว่คราวในศาลชั้นตน้ทัว่ราชอาณาจกัร 

 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. 

1.1 การพิจารณาคาํร้องขอใหศ้าลมีคาํสัง่ปล่อยชัว่คราว 
ในคดีที่มีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงไม่ถึงสามปี 

 

1.2 การพิจารณาคาํร้องขอใหศ้าลมีคาํสัง่ 
ปล่อยชัว่คราวในคดีที่มีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสูงตั้งแต่  สามปีขึ้นไป 

2. สถิติเกี่ยวกบัการ 
เปลี่ยนแปลงคาํสัง่ 
ในการพิจารณา 
คาํร้องขอปล่อย 

ชัว่คราว 

 3.การพิจารณาหลกัประกนั 

จาํ
นว

นค
ดีที่

ขอ
ให

ม้ีค
าํส
ัง่ป

ล่อ
ย 

ชัว่
คร
าว
ทั ้ง

หม
ด 

จาํ
นว

นค
าํร้
อง
ที่ข

อใ
หศ้

าล
มีค

าํส
ัง่ 

ปล่
อย
ชัว่

คร
าว
ทั ้ง

หม
ด 

 
จาํ
นว

นค
าํร้
อง
ที่ศ

าล
มีค

าํส
ัง่ไ
ม่อ

นุญ
าต

 

จาํนวนคาํร้องที่ศาลมีคาํสัง่อนุญาตใหป้ล่อย
ชัว่คราวโดย 
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จาํนวนคาํร้องที่ศาลมี
คาํสัง่อนุญาตใหป้ล่อย

ชัว่คราวโดย 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

 นางอารียพ์ร  กลัน่นุรักษ ์เกิดวนัท่ี 24 มกราคม 2504 ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี สาํเร็จการศึกษา
นิติศาสตร์บณัฑิต จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เม่ือปีการศึกษา พ.ศ.2525และเนติบณัฑิต จาก
สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา สมยัท่ี 41 ปีการศึกษา พ.ศ.2531 และเขา้ศึกษาใน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เม่ือปีการศึกษา พ.ศ.2543 
 ประวติัการทาํงาน  

พ.ศ. 2526-2532       ประกอบวิชาชีพทนายความ 
พ.ศ. 2533                ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นท่ี 30  
พ.ศ. 2536                ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัอบุลราชธานี  
พ.ศ. 2538                ผู้พิพากษาศาลแขวงอบุลราชธานี  
พ.ศ. 2539                ผู้พิพากษาศาลจงัหวดัระยอง 
พ.ศ. 2541                ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอทุธรณ์ ภาค 2  
พ.ศ. 2543                ผู้พิพากษาศาลอาญา  
พ.ศ. 2544                ผู้พิพากษาหวัหน้าคณะในศาลแพง่กรุงเทพใต้  
ปัจจบุนั                    ผู้พิพากษาหวัหน้าคณะในศาลแพง่ 
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