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หลักเกณฑการปลอยชัว่ คราว
ในระหวางพิจารณาคดีอาญาของศาล
โดยมีประกันและหลักประกัน
บทนํา
โดยทีก่ ารดําเนินคดีอาญาตอผูต อ งหาหรือจําเลยบางครัง้ ตองใชระยะเวลานาน
เปนเหตุใหผูตองหาหรือจําเลยที่ถูกควบคุมหรือขังอยูในระหวางการสอบสวนหรือ
การพิจารณาคดีของศาลตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ ทําใหขาดอิสรภาพในการดํารงชีวติ
อันสงผลใหเกิดความเสียหายในดานอื่น ๆ ตามมา เชน ปญหาครอบครัว ปญหาดาน
เศรษฐกิจ และสังคม เปนตน และโดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติ
ใหความรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาวา
“ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และกอน
มีคาํ พิพากษาอันถึงทีส่ ดุ แสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบตั ติ อ บุคคลนัน้
เสมือนเปนผูก ระทําความผิดมิได” ดังนัน้ เมือ่ มีผถู กู กลาวหาวากระทําความผิดอาญา
เกิดขึ้น แนวทางที่จะชวยคุมครองสิทธิเสรีภาพและปองกันมิใหเกิดความเสียหายแก
ผูตองหาหรือจําเลยก็คือการพิจารณาใหผูตองหาหรือจําเลยไดรับการปลอยชั่วคราว
ในระหวางการดําเนินคดีอาญา เพือ่ ใหบคุ คลนัน้ ไดรบั อิสรภาพและสามารถตอสูค ดีไดอยาง
เต็มที่ และการปลอยชัว่ คราวผูต อ งหาหรือจําเลยในกรณีมปี ระกันและหลักประกันนัน้
ขึ้นอยูกับการกระทําความผิดของผูตองหาหรือจําเลยวาขอหาที่กระทําความผิดนั้นมี
โทษหนักเบาอยางไร และการจะไดรบั การประกันตัวหรือปลอยชัว่ คราวหรือไมกเ็ ปนไป
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด ทัง้ นี้ ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีว่ า “คําขอประกันผูต อ งหา
หรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควร
แกกรณีมิได การไมใหประกันตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”
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ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง
“หลักเกณฑการปลอยชัว่ คราวในระหวางพิจารณาคดีอาญาของศาลโดยมีประกัน
และหลักประกัน” ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอานไดมีความรูและเขาใจ ในเรื่อง
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันและหลักประกันใน
การปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ดังนี้
๑. ความหมายและประเภทของการปลอยชั่วคราว
“การขอปลอยชั่วคราว” คือ การยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอใหพิจารณา
ปลอยผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราวโดยไมตองมีประกัน มีประกัน หรือมีประกันและ
หลักประกัน ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ประเภทของการปลอยชั่วคราว
การปลอยชั่วคราวมี ๓ ประเภท๑ ดังนี้
(๑) การปล อ ยชั่ ว คราวโดยไม มี ป ระกั น คื อ
การปล อ ยชั่ ว คราวโดยไม ต  อ งทํ า สั ญ ญาประกั น และไม ต  อ งมี
หลักประกันแตอยางใด เพียงแตใหผตู อ งหาหรือจําเลยสาบานหรือ
ปฏิญาณตนวาจะมาตามนัดหรือหมายเรียก เทานั้น
(๒) การปลอยชัว่ คราวโดยมีประกัน คือ การปลอย
ชัว่ คราวโดยผูข อประกันตองทําสัญญาประกันตอศาลวาจะปฏิบตั ิ
ตามนัดหรือหมายเรียกของศาลซึ่งใหปลอยชั่วคราวถาผูตองหาหรือจําเลยไมมา
ตามกําหนด ผูขอประกันจะถูกปรับตามจํานวนเงินที่กําหนดไวในสัญญาประกัน
ตลอดจนอาจมีการกําหนดเงื่อนไขใหปฏิบัติในสัญญาประกัน
(๓) การปลอยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน คือ การปลอย
ชั่วคราวโดยทําสัญญาวาผูตองหาหรือจําเลยจะมาและปฏิบัติตามที่กําหนดในสัญญา
หรือตามหมายเรียก และมีการวางประกันไวเพื่อที่จะบังคับเอากับหลักประกันเมื่อมี
การผิดสัญญา
๒. ความเปนมาและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
การปลอยชัว่ คราวผูต อ งหาหรือจําเลยในปจจุบนั ศาลจะกําหนดหลักเกณฑ
ในการปลอยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันเปนหลัก โดยจะกําหนดราคา
ประกั น และหลั ก ประกั น เป น จํ า นวนเงิ น ที่ แ น น อน คํ า นวณจากความร า ยแรง
ของประเภทความผิดตามที่กฎหมายกําหนด มิไดพิจารณาถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผู  ต  อ งหาหรื อ จํ า เลยแต อ ย า งใด และแม ก ฎหมายจะวางหลั ก เกณฑ ใ ห ศ าล
สามารถกํ า หนดจํ า นวนวงเงิ น ประกั น และหลั ก ประกั น ได ต ามความเหมาะสม
ของแต ล ะคดี แต ใ นทางปฏิ บั ติ ส  ว นใหญ ศ าลมั ก จะกํ า หนดราคาประกั น เป น
หนังสือ “การขอปลอยชั่วคราวตอศาลฉบับไทย – อังกฤษ” กองการตางประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม.
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จํานวนเงินเพียงอยางเดียว ซึ่งบางกรณีอาจไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของ
ผูกระทําความผิด เพราะหากผูตองหาหรือจําเลยที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิด
มีฐานะรํ่ารวย ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการประกันและปลอยตัวชั่วคราวไปไดโดยงาย
อันอาจสงผลใหผนู นั้ มีพฤติการณหลบหนีคดีกเ็ ปนได๒ แตหากมิไดรบั การประกันตัวหรือ
ปลอยตัวชั่วคราวก็อาจเปนการกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยได
ทัง้ นี้ รัฐธรรมนูญกําหนดรองรับสิทธิของผูต อ งหาหรือจําเลยทีถ่ กู กลาวหาวา
กระทํ า ความผิ ด จะต อ งได รั บ การสั น นิ ษ ฐานไว ก  อ นว า เป น ผู  บ ริ สุ ท ธิ์ จ นกว า จะมี
คําพิพากษาถึงทีส่ ดุ วากระทําความผิด โดยในระหวางพิจารณาคดีจะปฏิบตั ติ อ ผูต อ งหา
หรือจําเลยทีถ่ กู กลาวหาวากระทําความผิดเสมือนเปนผูก ระทําความผิดแลวมิได ดังนัน้
จึงไมอาจทีจ่ ะกักขังหนวงเหนีย่ วผูต อ งหาหรือจําเลยไวในอํานาจรัฐได เวนแตผตู อ งหา
หรือจําเลยจะมีพฤติการณหลบหนีหรือมีเหตุจําเปนอยางอื่น๓ การปลอยชั่วคราวจึง
เปนมาตรการทางกฎหมายที่มุงใหความคุมครองแกสิทธิเสรีภาพของผูตองหาหรือ
จําเลย และในขณะเดียวกันก็มุงคุมครองตอความสงบเรียบรอยของสังคมสวนรวม
มิ ใ ห เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อ ภยั น ตรายจากการที่ ผู  ต  อ งหาหรื อ จํ า เลยนั้ น ได รั บ
การปลอยตัวชั่วคราวอีกทางหนึ่งดวย
โดยที่กระบวนการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยใชระบบกลาวหา
การดํ า เนิ น คดี อ าญาจึ ง มี ลั ก ษณะที่ เ น น การควบคุ ม อาชญากรรมโดยให อํ า นาจ
เจาพนักงานของรัฐในการบังคับใชกฎหมาย และมุง ทีจ่ ะลงโทษผูก ระทําความผิดเปนสําคัญ
อันสงผลใหรฐั ตองควบคุมหรือขังผูต อ งหาหรือจําเลยไวเพือ่ ปองกันมิใหหลบหนีหรือไป
กอภยันตรายแกสงั คม และเพือ่ ประโยชนในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีทางอาญา
เมื่อบุคคลใดถูกกลาวหาวากระทําความผิดที่มีโทษทางอาญา จะตองถูกจับกุมและ
ควบคุมตัวไวเพือ่ สอบสวนหรือพิจารณาคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย อันเปนการ
กระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล ทําใหผูถูกควบคุมหรือคุมขังตองขาด
อิสรภาพ เนื่องจากการดําเนินคดีอาญาตองใชเวลานาน ดังนั้น เพื่อคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของผูถ กู กลาวหาทีถ่ กู กลาวหาวากระทําความผิดแลว รัฐธรรมนูญจึงไดบญ
ั ญัติ
ใหมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยไว นอกจากนี้ยังมีการบัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับหลักเกณฑการปลอยชั่วคราว
ผูตองหาหรือจําเลย อันเปนมาตรการผอนคลายการจํากัดสิทธิเสรีภาพของผูตองหา
หรือจําเลยระหวางการดําเนินคดีอาญาอีกทางหนึ่งดวย
อารียพร กลั่นนุรักษ, “การปลอยชั่วคราวโดยกําหนดเงื่อนไข,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๔๕), น. ๘๑ – ๘๒.
๓
ปกปอง ศรีสนิท, “การวิเคราะหโทษทางอาญาดวยหลักนิติเศรษฐศาสตร,” วารสารนิติศาสตร, ปที่ ๓๙, ฉบับที่ ๓, น. ๕๑๔
(๒๕๕๓).
๒
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๓. การปลอยชัว่ คราวผูต อ งหาหรือจําเลยในคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
๓.๑ ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอปลอยชั่วคราว๔
ผูม สี ทิ ธิยนื่ คํารองขอปลอยชัว่ คราวตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา ๑๐๖ กําหนดไว ๓ ประเภท คือ ผูต อ งหา๕ จําเลย๖ หรือผูม ปี ระโยชน
เกี่ยวของ๗ และใหสามารถกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ คือ
(๑) เมื่อผูตองหาถูกควบคุมอยูและยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหยื่น
คํารองขอปลอยชั่วคราวตอพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี
(๒) เมื่อผูตองหาตองขังตามหมายศาลและยังมิไดถูกฟองตอศาล
ใหยื่นคํารองขอปลอยชั่วคราวตอศาลนั้น
(๓) เมื่อผูตองหาถูกฟองคดีแลว ใหยื่นคํารอง
ขอปลอยชั่วคราวตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น
(๔) เมื่อศาลอานคําพิพากษาศาลชั้นตนหรือ
ศาลอุทธรณแลว แมยงั ไมมกี ารยืน่ อุทธรณหรือฎีกา หรือมีการยืน่
อุทธรณหรือฎีกาแลวแตยังไมไดสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือ
ศาลฎีกา ใหยนื่ คํารองขอปลอยชัว่ คราวตอศาลชัน้ ตนทีช่ าํ ระคดีนนั้
ในกรณีทศี่ าลชัน้ ตนเห็นสมควรใหปลอยชัว่ คราว
ใหศาลชั้นตนสั่งอนุญาต มิฉะนั้นใหรีบสงคํารองพรอมสํานวนไปใหศาลอุทธรณหรือ
ศาลฎีกาเพื่อสั่ง แลวแตกรณี
(๕) เมือ่ ศาลสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาแลว จะยืน่ ตอ
ศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น หรือจะยื่นตอศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณีก็ได
ในกรณีทยี่ นื่ ตอศาลชัน้ ตน ใหศาลชัน้ ตนรีบสงคํารองไปยังศาลอุทธรณ
หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แลวแตกรณี
สําหรับการยืน่ คํารองขอปลอยตัวผูต อ งหาทีถ่ กู ควบคุมอยูใ นอํานาจ
ของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนั้น ใหยื่นคํารองขอปลอยชั่วคราวตอ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๖.
ผูตองหา หมายความถึง บุคคลผูถูกหาวาไดกระทําความผิดแตยังมิไดถูกฟองตอศาล (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒ (๒)).
๖
จําเลย หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟองยังศาลแลวโดยขอหาวาไดกระทําความผิด (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒ (๓)).
๗
ผูม ปี ระโยชนเกีย่ วของ อาจเปนเครือญาติ เชน พอ แม พี่ นอง ลุง ปา นา อา เปนตน หรือมีความสัมพันธอยางอืน่ เชน นายจาง
ลูกจาง ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ทนายความของผูตองหาหรือจําเลย เปนตน.
๔
๕
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พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี ทั้งนี้โดยมีหลักประกันเชนเดียว
กับกรณีการขอประกันตัวในชั้นศาล
๓.๒ การพิจารณาคํารองขอใหปลอยชั่วคราว๘
ในการวินจิ ฉัยคํารองขอใหปลอยชัว่ คราว ศาลตองพิจารณาขอเหลานี้
ประกอบ คือ
(๑) ความหนักเบาแหงขอหา
(๒) พยานหลักฐานที่ปรากฏแลวมีเพียงใด
(๓) พฤติการณตาง ๆ แหงคดีเปนอยางไร
(๔) เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด
(๕) ผูตองหาหรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม
(๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอยชั่วคราว
มีเพียงใดหรือไม
(๗) ในกรณี ที่ ผู  ต  อ งหาหรื อ จํ า เลยต อ งขั ง ตามหมายศาล ถ า มี
คําคัดคานของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก หรือผูเสียหาย แลวแตกรณี
ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได
เพื่อประโยชนในการดําเนินการดังกลาว เจาพนักงานซึ่งมีอํานาจ
สัง่ ใหปลอยชัว่ คราวหรือศาลอาจรับฟงขอเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจาพนักงาน
ซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับการนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่ง
คํารองดวยก็ได
ในการอนุญาตใหปลอยชั่วคราว เจาพนักงานซึ่งมีอํานาจสั่งให
ปลอยชัว่ คราวหรือศาลจะกําหนดเงือ่ นไขเกีย่ วกับทีอ่ ยูห รือเงือ่ นไขอืน่ ใดใหผถู กู ปลอย
ชัว่ คราวปฏิบตั ิ หรือในกรณีทผี่ นู นั้ ยินยอมจะสัง่ ใหใชอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกสหรืออุปกรณ
อื่นใดที่สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผูถูกปลอยชั่วคราวก็ได ทั้งนี้
เพื่อปองกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แตถา
ผูถูกปลอยชั่วคราวมีอายุไมถึง ๑๘ ปบริบูรณ แมผูนั้นยินยอม จะสั่งใหใชอุปกรณ
ดังกลาวไดตอเมื่อผูนั้นมีพฤติการณที่อาจเปนภัยตอบุคคลอื่นอยางรายแรง หรือมีเหตุ
สมควรประการอื่น
๓.๓ กรณีไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว๙
ในการพิจารณาคํารองขอใหปลอยชัว่ คราวนัน้ หากมีเหตุอนั ควรเชือ่
เหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ ศาลจะมีคําสั่งไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราวได
(๑) ผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘/๑.

๘
๙
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(๒) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน
(๓) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปกอเหตุอันตรายประการอื่น
(๔) ผูรองขอประกันหรือหลักประกันไมนาเชื่อถือ
(๕) การปลอยชัว่ คราวจะเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความเสียหาย
ตอการสอบสวนของเจาพนักงานหรือการดําเนินคดีในศาล
ทั้งนี้ คําสั่งไมใหปลอยชั่วคราวตองแสดงเหตุผล และตองแจงเหตุ
ดังกลาวใหผูตองหาหรือจําเลยและผูยื่นคํารองขอใหปลอยชั่วคราวทราบเปนหนังสือ
โดยเร็ว
๓.๔ เงื่อนไขการสั่งปลอยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน๑๐
ในคดีมอี ตั ราโทษจําคุกอยางสูงเกิน ๑๐ ปขนึ้ ไป
ผูท ถี่ กู ปลอยชัว่ คราวตองมีประกันและจะมีหลักประกันดวยหรือไม
ก็ได สวนในคดีอยางอื่นจะปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกันเลย
หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันดวยก็ได และการ
เรียกประกันหรือหลักประกันดังกลาวนั้น จะเรียกจนเกินควร
แกกรณีมไิ ด และตองคํานึงถึงเงือ่ นไขและมาตรการปองกันตาง ๆ
ที่ไดใชกับผูถูกปลอยชั่วคราวประกอบดวย
ในกรณีที่จะปลอยชั่วคราวโดยใหมีประกันและ
หลักประกัน กอนปลอยตัวไป ใหผูรองขอประกันจัดหาหลักประกันมาวางดัังตองการ
โดยหลักประกันมี ๓ ชนิด คือ
(๑) มีเงินสดมาวาง
(๒) มีหลักทรัพยอื่นมาวาง
(๓) มีบุคคลมาเปนหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย
๔. การเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือ
จําเลยในคดีอาญา
การเรียกประกันหรือหลักประกันการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย
ในคดีอาญานั้นมีหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอย
ชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
๔.๑ หลักเกณฑการพิจารณาใหปลอยชั่วคราว๑๑
เมื่อศาลพิจารณาคํารองขอใหปลอยชั่วคราวแลวเห็นวาเปนกรณี
ที่ ส มควรให ป ล อ ยชั่ ว คราวได ต ามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๔.
ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการ
ปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๔.
๑๐

๑๑
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ให ศ าลพิ จ ารณาว า จะให ป ล อ ยชั่ ว คราวโดยมี ป ระกั น หรื อ ไม มี ป ระกั น โดยใน
การพิจารณาวาการปลอยชั่วคราวควรจะมีประกันหรือไมตองมีประกัน ใหศาล
พิจารณาถึงความรายแรงแหงขอหา สาเหตุและพฤติการณการกระทําความผิด
รวมทั้งบุคลิกลักษณะ นิสัย สภาพทางรางกายและจิตใจ การศึกษา การประกอบ
อาชีพการงาน ประวัติการกระทําความผิดอาญา สภาพและฐานะของครอบครัว
และความสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคมของผูตองหาหรือจําเลย ทั้งนี้ หากการ
พิ จ ารณาดั ง กล า วมี เ หตุ จํ า เป น และสมควรที่ จ ะปล อ ยชั่ ว คราวโดยต อ งมี ป ระกั น
ใหกําหนดวงเงินประกันใหเหมาะสมแกขอหาและสภาพแหงคดี รวมทั้งแนวโนม
ที่ผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนีหากพฤติการณแหงคดีเปลี่ยนแปลงไป
ในกรณีที่จําตองเรียกหลักประกัน ใหพิจารณาวาหลักประกันนั้น
คุมกับวงเงินประกันที่กําหนดหรือไม โดยใหคํานึงถึงความนาเชื่อถือของผูขอประกัน
หลักประกัน และฐานะของผูตองหาหรือจําเลยประกอบดวย
นอกจากนี้ ถาผูต อ งหาหรือจําเลยยินยอมใหใชอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกส
หรืออุปกรณอนื่ ใดทีส่ ามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผูต อ งหาหรือจําเลย
ศาลอาจใชดุลพินิจเรียกหลักประกัน ดังนี้
(๑) คดีทมี่ อี ตั ราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน ๑๐ ป ไมเกินรอยละยีส่ บิ
ของวงเงินประกัน
(๒) คดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน ๑๐ ปขึ้นไป ไมนอยกวา
รอยละยี่สิบแตไมเกินรอยละหาสิบของวงเงินประกัน
(๓) คดีที่มีโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิต ไมนอยกวา
รอยละหาสิบของวงเงินประกัน
ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยเปนคนยากจน ศาลจะใชดุลพินิจเรียก
หลักประกันตํ่ากวาตามที่กําหนดไวใน (๒) และ (๓) ก็ได โดยใหระบุเหตุดังกลาวไวใน
คําสั่งดวย๑๒
๔.๒ หลักเกณฑการกําหนดวงเงินประกัน
ในการกําหนดวงเงินประกันนัน้ ตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา
วาดวยหลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไขเกีย่ วกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการ
ปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕ ใหพิจารณา ดังนี้
(๑) คดีความผิดลหุโทษหรือที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหปลอย
ชั่วคราวโดยไมตองมีประกัน หากมีเหตุจําเปนตองมีประกัน ใหกําหนดวงเงินไมเกิน
กึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับขั้นสูงสําหรับความผิดนั้น
แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือ
หลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๓.
๑๒

๑๑๑
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(๒) คดีความผิดที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งมีอัตราโทษปรับสูง
ไมวาจะมีโทษจําคุกดวยหรือไมก็ตาม จะปลอยชั่วคราวโดยมีประกันหรือหลักประกัน
ก็ได แตไมควรกําหนดวงเงินใหเกินกึง่ หนึง่ ของอัตราโทษปรับขัน้ สูงสําหรับความผิดนัน้
และไมวา กรณีใดตองไมกาํ หนดวงเงินประกันหรือหลักประกันใหสงู เกินอัตราโทษปรับ
ขั้นสูง เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
(๓) คดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน ๑๐ ป ใหศาลใชดุลพินิจ
อนุญาตใหปลอยชั่วคราวไดโดยไมตองมีประกัน หากมีเหตุจําเปนตองมีประกัน
ใหกําหนดวงเงินไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐๑๓ บาท เวนแตมีเหตุสมควรที่จะสั่งเปนอยางอื่น
ก็ใหระบุเหตุนั้นไวโดยชัดแจง
(๔) คดีทมี่ อี ตั ราโทษจําคุกอยางสูงเกิน ๑๐๑๔ ป
ขึ้นไป การอนุญาตใหปลอยชั่วคราวตองมีประกัน และจะมีหลัก
ประกันหรือไมก็ได แตวงเงินประกันตองไมสูงเกินควรแกกรณี
ในกรณีทพี่ ฤติการณแหงคดีมไิ ดมลี กั ษณะ
เปนพิเศษอยางอื่น การกําหนดวงเงินประกันดังกลาวใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
๑) คดีที่มีโทษจําคุกแตไมมีโทษสถานอื่น
ที่หนักกวาโทษจําคุกรวมอยูดวยใหกําหนดวงเงินประกันโดยถือ
โ
เกณฑไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตอระวางโทษจําคุก ๑ ป ทั้งในสวนทีี่เปนอัตราโทษ
ขั้นสูงและขั้นตํ่า
๒) คดีทมี่ โี ทษจําคุกตลอดชีวติ ใหกาํ หนดวงเงินประกันไมเกิน
๖๐๐,๐๐๐ บาท
๓) คดีที่มีโทษประหารชีวิต ใหกําหนดวงเงินประกันไมเกิน
๘๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) คดีทมี่ หี ลายขอหา ไมวา จะเปนความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมาย
หลายบทหรือความผิดหลายกรรมตางกัน ใหถอื ขอหาทีม่ อี ตั ราโทษหนักทีส่ ดุ เปนเกณฑ
ในการกําหนดวงเงินประกัน
ในกรณีทจี่ าํ เลยถูกฟองหลายคดีตอ ศาลเดียวกัน ไมวา จะถูกฟอง
พร อ มกั น หรื อ ต า งเวลากั น ศาลอาจกํ า หนดวงเงิ น ประกั น ในแต ล ะคดี ใ ห ตํ่ า กว า
เกณฑปกติ โดยใหใชหลักประกันรวมกันก็ไดแตวงเงินประกันรวมสําหรับทุกคดีตอง
ไมนอยกวาเกณฑดังกลาว
แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือ
หลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๓.
๑๔
เรื่องเดียวกัน ขอ ๔.
๑๓

จุ ล นิิ ติ

105-114-MAC6.indd 112

๑๑๒

5/5/20 1:54 PM

สารพันปญหากฎหมาย

๔.๓ การปลอยชั่วคราวโดยมีหลักทรัพยเปนประกัน๑๕
ในกรณีการปลอยชัว่ คราวโดยมีหลักทรัพยเปนประกัน อาจใชหลักทรัพย
ดังตอไปนี้
(๑) ทีด่ นิ มีโฉนด ทีด่ นิ มีหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือหองชุด
โดยมีโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด และ
หนังสือรับรองราคาประเมินของสํานักงานที่ดินมาแสดง หากจะนําสิ่งปลูกสรางบน
ที่ดินมาเปนประกันดวยจะตองแสดงสําเนาทะเบียนบาน และหนังสือประเมินราคา
สิ่งปลูกสรางที่นาเชื่อถือประกอบดวย
(๒) หลักทรัพยมีคาอยางอื่นที่กําหนดราคามูลคาที่แนนอนได เชน
พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน บัตรหรือสลากออมทรัพยทวีสินของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ใบรับเงินฝากประจําธนาคาร ตัว๋ แลกเงินทีธ่ นาคาร
เปนผูจายและธนาคารผูจายไดรับรองตลอดไปแลว ตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปน
ผูออกตั๋ว เช็คที่ธนาคารเปนผูสั่งจายหรือรับรองซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่ทํา
สัญญาประกัน และหนังสือรับรองของธนาคารหรือบริษทั ประกันภัย เพือ่ ชําระเบีย้ ปรับ
แทนในกรณีผดิ สัญญาประกัน เปนตน ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ ขี อ สงสัย ใหศาลตรวจสอบเพือ่
ขอคํายืนยันจากธนาคารหรือบริษัทประกันภัยที่ออกหนังสือรับรองนั้น
เมือ่ ทําสัญญาประกันแลว ใหศาลมีหนังสือแจงอายัดไปยังสํานักงาน
ทีด่ นิ สํานักงานเขตหรืออําเภอ หรือธนาคาร แลวแตกรณีทนั ที และเมือ่ สัญญาประกัน
สิ้นสุดลง ใหรีบคืนหลักประกันและแจงยกเลิกการอายัดโดยเร็ว ในกรณีที่ใชหนังสือ
รับรองของบริษทั ประกันภัยเปนหลักประกัน ใหศาลแจงจํานวนวงเงินประกันในสัญญา
ประกันใหบริษัทประกันภัยทราบดวย

บทสรุป
การปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ถือเปนการใหโอกาส
ผูต อ งหาหรือจําเลยใหไดรบั อิสรภาพโดยไมตอ งมีการควบคุมหรือคุมขังไว อันเปนการ
ใหสทิ ธิเสรีภาพในการดํารงชีวติ ตามปกติในสังคมเพือ่ ใหผตู อ งหาหรือจําเลยไดมโี อกาส
ตอสูค ดีไดอยางเต็มที่ ซึง่ สอดคลองกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีใ่ หสนั นิษฐานไวกอ น
วาในคดีอาญานัน้ ผูต อ งหาหรือจําเลยไมมคี วามผิด จนกวาจะมีคาํ พิพากษาอันถึงทีส่ ดุ
วาบุคคลนัน้ ไดกระทําความผิด การควบคุมหรือคุมขังผูต อ งหาหรือจําเลยใหกระทําได
เพียงเทาที่จําเปนเพื่อปองกันมิใหมีการหลบหนี คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยใน
คดีอาญาตองไดรบั การพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแกกรณีมไิ ด ดังนัน้
ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการ
ปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๐.
๑๕
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หลักเกณฑการปลอยชัว่ คราวในระหวางพิจารณาคดีอาญาของศาล
โดยมีประกันและหลักประกัน

ในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยจึงตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งการ
ปลอยชัว่ คราวโดยมีประกันและหลักประกันนัน้ ผูต อ งหาหรือจําเลยตองไมมพี ฤติกรรม
วาจะหลบหนี หรือไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปกอเหตุอันตรายประการอื่น
จึงจะไดรับการปลอยชั่วคราว ซึ่งหากไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมาย
กําหนดแลวบุคคลนั้นยอมจะไมไดรับการประกันตัวใหปลอยชั่วคราวแตอยางใด
นอกจากนี้ การกําหนดวงเงินประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยตองมีความเหมาะสมและ
เปนธรรมอันเปนการคุมครองสิทธิของผูตองหาและจําเลย เพื่อใหการปลอยชั่วคราว
นั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสมตามเจตนารมณของกฎหมาย
ตอไป
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