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สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ  
การปล่อยชัว่คราวหรอืการประกันตวัผูต้้องหาหรอืจ�าเลย เป็นมาตรการอย่างหนึง่

ในคดีอาญา ซึ่งก�าหนดขึ้นเพื่อผ่อนคลายการจ�ากัดเสรีภาพในร่างกายหรือเสรีภาพ 
ในการเคลือ่นไหวของผูต้้องหาหรอืจ�าเลยในระหว่างถกูด�าเนินคดโีดยการควบคมุหรอื
ขังผู้ต้องหาไว้ หากแต่ว่าการปล่อยชั่วคราวจะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่รัฐได้ว่าหาก
ปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไปแล้ว ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยนั้นจะไม่หลบหนี หรือไม่ก่อ
ให้เกดิความเสยีหายต่อพยานหลกัฐาน หรอืก่อให้เกดิอนัตรายต่อบคุคลอืน่หรอืชมุชน 
หรือไปกระท�าความผิดซ�้าอีก อันเป็นหลักประกันได้ว่ารัฐจะยังคงได้ตัวผู้ต้องหาหรือ
จ�าเลยมาในการด�าเนินคดีต่อไปได้ ซึ่งหากผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่ได้รับการปล่อยตัว
ชัว่คราวนัน้หลบหนไีป รฐัสามารถตดิตามจบักมุผูห้ลบหนนีัน้มาสูก่ระบวนการพจิารณา
พิพากษาคดีของศาลได้ 

ดังนั้น คอลัมน์ “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอน�าเสนอเรื่อง  
“การปล่อยชัว่คราว : มาตรการติดตามจับกมุผูห้ลบหนจีากการปล่อยชัว่คราวโดยศาล” 
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้มีโอกาสรับทราบและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยโดยศาล มาตรการในการก�ากับและ
ตดิตามจบักมุผูห้ลบหนีการปล่อยชัว่คราวมาด�าเนินคดีตามกฎหมาย รวมทัง้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลในการน�าจับผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่หลบหนี ดังนี้ 

๑.	ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำที่เกิดขึ้น 
 เม่ือมีการกล่าวหาว่าบุคคลใดกระท�าความผิดอาญาเกิดขึ้น รัฐมีความ

จ�าเป็นที่จะต้องท�าการควบคุมตัวผู้กระท�าความผิดไว้เพื่อด�าเนินคดีในกระบวนการ

กำรปล่อยชั่วครำว	:	มำตรกำร
ติดตำมจับกุมผู้หลบหนีจำกกำร

ปล่อยชั่วครำวโดยศำล
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การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

จุลนิติ

ยุติธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่มุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 
การน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาด�าเนินคดีเพื่อลงโทษนั้น หากไม่ควบคุมหรือขังบุคคล
เหล่านี้ไว้ในระหว่างการพิจารณาคดี การด�าเนินคดีก็ไม่อาจกระท�าได้เพราะผู้ต้องหา
หรือจ�าเลยนั้นอาจหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายอื่น
ได้ แต่เน่ืองจากการควบคุมตัวระหว่างด�าเนินคดีนั้นเป็นการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของ 
ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�าเลย แต่จ�าเป็นต้องกระท�าเพื่อให้การสอบสวนและการด�าเนิน
กระบวนพิจารณาคดีเป็นไปโดยเรียบร้อย และยังเป็นหลักประกันได้ว่ามีตัวผู้ต้องหา
หรอืจ�าเลยอยูใ่นกระบวนการพจิารณาคดใีนทกุขัน้ตอน แต่การจบักมุ คมุขงั ตรวจค้นตวั 
และการน�าตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดมาด�าเนินคดีเพื่อ
ลงโทษนั้น เป็นกระบวนการที่กระทบถึงสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายของผู้ถูกกล่าวหา การใช้อ�านาจรัฐโดยกลไกของ
กระบวนการยุติธรรมจึงต้องค�านึงถึงการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมไปพร้อมกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูก
กล่าวหาหรือจ�าเลยนั้นด้วย 

 การปล่อยชัว่คราวหรอืการประกนัตวัผูต้้องหาหรอื
จ�าเลยจึงเป็นมาตรการที่ช่วยผ่อนคลายการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพ
ของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดให้ได้รับอิสรภาพชั่วระยะเวลาท่ีก�าหนดใน
ระหว่างถกูด�าเนนิคด ีโดยพนกังานสอบสวน พนกังานอยัการ หรอืศาล แล้วแต่กรณี 
แต่เนือ่งจากปัญหาการใช้ดลุพนิจิของศาลในการท่ีจะอนญุาตให้ปล่อยชัว่คราวหรอื
ไม่อนญุาต และข้อจ�ากดัของกฎหมายท่ีให้ศาลต้องใช้ดุลพนิจิเพยีงการอนญุาตหรอื
ไม่อนญุาตให้ปล่อยชัว่คราวเท่าน้ัน แม้ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
จะได้บัญญัติให้ศาลสามารถมีค�าส่ังให้ปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่มีประกัน หรือโดยมี
ประกนั หรอืมีประกนัและหลักประกนัก็ตาม ซ่ึงเมือ่พจิารณาจุดมุง่หมายของกฎหมาย
แล้วมไิด้เน้นในเรือ่งหลกัประกนั แต่ในทางปฏิบติัน้ันศาลจะใช้ดุลพนิิจให้ปล่อยชัว่คราว
เป็นส่วนใหญ่และศาลก็มักจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน
ด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการประกนัโดยตวับคุคลหรอืทรพัย์สนิก็ตาม ทัง้น้ีก็เพือ่เป็นหลกั
ประกันว่าผู้ต้องหาที่ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นจะไม่หลบหนีไป  

 แม้ว่าประเทศไทยจะยอมรับหลักการที่ว่า ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยได้รับการ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิก่อนที่จะได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาล แต่
ความเป็นจริงแล้วผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากศาลว่า
เป็นผู้กระท�าความผิด กลับได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้กระท�าความผิด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากผู้ต้องหาหรือจ�าเลยนั้นมิได้รับการประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวก็จะถูก
ควบคมุหรอืคมุขงัในเรอืนจ�าเพือ่รอการพจิารณาของศาล อนัเป็นการลดิรอนสทิธแิละ
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จุลนิติ

เสรีภาพของบุคคล ถึงแม้ว่ากฎหมายได้บัญญัติมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล และการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยมากข้ึน  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิการมีทนายความ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
รวดเร็ว และเป็นธรรม แต่มาตรการทางกฎหมายหรือการก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ประกนัตวัหรอืปล่อยชัว่คราวน้ันยงัไม่ได้รบัการพฒันาหรอืวางแนวทางหรอืสร้างเครือ่งมอื
ที่เป็นการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�าเลยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้พิพากษา 
ได้ว่าหากปล่อยตัวไปแล้วจะได้ตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�าเลยมาด�าเนินคดีอย่างแน่นอน 
อกีทัง้ในทางปฏบิตัเิจ้าพนักงานหรอืศาลมไิด้ให้ความส�าคญักับเรือ่งความจ�าเป็นในการ
เอาตวับคุคลไว้ในอ�านาจรฐัท�าให้ผูถ้กูกล่าวหาหรอืจ�าเลยต้องถกูกักขงัโดยไร้ซึง่เสรภีาพ
ในระหว่างถูกด�าเนินคดี และหากจะปล่อยชั่วคราวส่วนใหญ่มักใช้ดุลพินิจในการสั่ง
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยยึดหลักประกันเป็นส�าคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการ
พิจารณาคดีของศาล 

 นอกจากนี ้ความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมและเศรษฐกจิของผูต้้องขงัหรอืจ�าเลย
ยังส่งผลโดยตรงต่อสิทธิการปล่อยตัวชั่วคราว สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตามหลัก
กฎหมายทีไ่ม่เสมอภาคกนั การก�าหนดให้ศาลใช้ดลุพนิจิในการอนญุาตให้ปล่อยชัว่คราว 
ผูต้้องหาหรอืจ�าเลย เป็นหลกัตามข้อปฏบิตัทิีว่่าทกุคนพงึได้รบัอนญุาตให้ปล่อยชัว่คราว 
หรือแม้ศาลเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต้อง
เป็นเรื่องมีเหตุจ�าเป็น และศาลต้องแสดงเหตุผลที่สั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว 
ตามกฎหมาย ซึง่ดลุพนิิจของศาลในการสัง่ค�าร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวน้ันก็ยงัขึน้อยูก่บั
การเรียกประกันหรือหลักประกันเป็นส่วนใหญ่ 

๒.	หลักกำรส�ำคัญในกำรปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ�ำเลย
 การปล่อยชั่วคราว คือ การอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยพ้นจากการ

ควบคมุของเจ้าพนักงานหรอืศาลตามระยะเวลาทีก่�าหนด เพือ่ไม่ให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลย
ถกูควบคมุหรอืขงัเป็นเวลานานเกนิกว่าจ�าเป็น ระหว่างการสอบสวนหรอืการพจิารณาคดี 
เหตุที่กฎหมายต้องก�าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการปล่อยชั่วคราวไว้เนื่องจาก 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไว้ใน
มาตรา ๒๙ วรรคสอง และวรรคสาม ความว่า “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า 
ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค�าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใด
เป็นผู้กระท�าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�าความผิดมิได้ ทั้งนี้ 
การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ�าเลยให้กระท�าได้เพียงเท่าที่จ�าเป็น เพื่อป้องกัน 
มิให้มีการหลบหนี”
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การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

จุลนิติ

 ปัจจุบันประเทศไทยมีวิธีการปล่อยชั่วคราวอยู่ ๓ วิธี คือ 
 ๑) การปล่อยโดยไม่มปีระกนั คอื การปล่อยชัว่คราวโดยไม่ต้องท�าสญัญา

ประกนัและไม่ต้องมหีลกัประกนั เพยีงแต่ให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยสาบานหรอืปฏญิาณตน 
ว่าจะมาตามหมายนัดหรือหมายเรียกเท่านั้น

 ๒) การปล่อยโดยมีประกัน คือ การปล่อยชั่วคราวโดยผู้ต้องหาหรือ
จ�าเลย หรอืผูป้ระกนัท�าสญัญาประกนัและลงลายมอืชือ่ไว้ในสญัญาประกันว่าจะปฏิบตัิ
ตามนัดหรือตามหมายเรียกของศาล ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับตามจ�านวนเงินที่
ก�าหนดไว้ในสัญญาประกัน

 ๓) การปล่อยโดยมีประกันและหลกัประกัน คือ การปล่อยชั่วคราวโดย
ผู้ประกันหรอืผูเ้ป็นหลกัประกนัต้องลงลายมือชือ่ในสญัญาประกนัต่อศาลวา่จะปฏบิัติ
ตามนดัหรอืตามหมายเรยีกของศาล และมกีารวางหลกัประกนัไว้
เพือ่ทีจ่ะสามารถบงัคบัเอากบัหลกัประกันตามจ�านวนทีร่ะบไุว้เมือ่
มีการผิดสัญญา

 โดยจุดประสงค์ของการปล่อยชั่วคราวก็เพื่อให้สิทธิ
เสรีภาพแก่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่ต้องถูกควบคุมตัวหรือถูกกักขัง
ก่อนมีค�าพพิากษาว่าเป็นผูก้ระท�าความผดิ ทัง้เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยนัน้ได้มโีอกาสต่อสูค้ดอีย่างเตม็ที ่การปล่อย
ชั่วคราวจึงเป็นหลักประกันถึงการมีตัวตนอยู่ของผู้ต้องหาหรือ
จ�าเลยว่าจะไม่หลบหนกีารพจิารณาพพิากษาของศาล โดยผูต้้องหาหรอืจ�าเลยเหล่าน้ัน
สัญญาว่าจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาลและถ้าผิดสัญญา
ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยหรือผู้ท�าสัญญาประกันจะต้องรับผิดช�าระเงินประกันเป็นค่าปรับ
ตามจ�านวนที่ศาลก�าหนดไว ้

 หลักการส�าคัญในการส่ังค�าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย 
คือ การพิจารณาสั่งปล่อยชั่วคราวเป็นดุลพินิจของศาล โดยพิจารณาสั่งตามกฎหมาย 
คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๘/๑ 
ประกอบข้อบังคบัของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไขเก่ียวกับ
การเรยีกประกนั หรอืหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้้องหาหรอืจ�าเลยในคดอีาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และค�าแนะน�าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลาง 
หลกัประกนัการปล่อยชัว่คราวผูต้้องหาหรอืจ�าเลย พ.ศ. ๒๕๔๗ ทัง้นี ้ผูม้อี�านาจพจิารณา
สั่งต้องพิจารณาสั่งอย่างรวดเร็ว และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้  
การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในกฎหมาย  
และต้องแจ้งเหตผุลให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยและผูร้้องขอประกนัทราบเป็นหนงัสอืโดยเร็ว 
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จุลนิติ

โดยการก�าหนดวงเงินประกันน้ันพึงก�าหนดให้เหมาะสมแก่ข้อหาและสภาพแห่งคดี 
รวมทั้งแนวโน้มที่ผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยจะหลบหนีหากพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป  
ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรก�าหนดหลักประกันด้วยก็ให้พิจารณาว่าหลักประกันน้ัน 
คุ้มกับวงเงินประกันที่ก�าหนดหรือไม่ โดยให้ค�านึงถึงความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกัน 
หลักประกัน และฐานะของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยประกอบกัน

แม้ศาลจะได้ใช้ดุลพินิจในการอนุญาตให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจ�าเลยเป็นหลัก
ตามข้อปฏิบัติที่ว่าทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตามหลักกฎหมายและ 
ค�าแนะน�าของประธานศาลฎีกาและแม้ศาลจะเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไม่
ได้รบัการอนญุาตให้ปล่อยชัว่คราวต้องเป็นเรือ่งทีม่เีหตุจ�าเป็น และการจะสัง่ไม่อนญุาต
ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผลตามกฎหมาย นอกจากนี้ดุลพินิจของศาลในการสั่ง
ค�าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวนั้นยังขึ้นอยู่ที่หลักประกันเป็นส่วนส�าคัญด้วย

๓.	หลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำให้ปล่อยชัว่ครำวผูต้้องหำหรอื
จ�ำเลย

 ๓.๑ หลักเกณฑ์การยื่นค�าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
  บุคคลผู้มีสิทธิยื่นค�าร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจ�าเลยชั่วคราว 

ไม่ว่าจะโดยมปีระกนั หรอืไม่มปีระกนั หรอืมปีระกนัและหลกัประกนั และไม่ว่าผูต้้องหา 
หรือจ�าเลยนั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาล ผู้มีสิทธิยื่นค�าร้องขอปล่อยชั่วคราว
ได้แก่ ผู้ต้องหา จ�าเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ดังนี้

  (๑) เมือ่ผูต้้องหาถกูควบคมุอยูแ่ละยงัมไิด้ถกูฟ้องต่อศาล ให้ยืน่ต่อ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี

  (๒)  เม่ือผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล 
ให้ยื่นต่อศาลนั้น

  (๓)  เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ช�าระคดีนั้น
  (๔) เมื่อศาลอ่านค�าพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว แม้

ยงัไม่มกีารยืน่อทุธรณ์หรอืฎีกา หรอืมกีารยืน่อุทธรณ์หรอืฎีกาแล้วแต่ยงัไม่ได้ส่งส�านวน
ไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ช�าระคดีนั้น

   ในกรณทีีศ่าลชัน้ต้นเหน็สมควรให้ปล่อยชัว่คราว ให้ศาลช้ันต้น 
ส่ังอนญุาต มิฉะนัน้ให้รบีส่งค�าร้องพร้อมส�านวนไปให้ศาลอทุธรณ์หรอืศาลฎกีาเพือ่สัง่  
แล้วแต่กรณี

  (๕) เมื่อศาลส่งส�านวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่น
ต่อศาลชั้นต้นที่ช�าระคดีนั้น หรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณีก็ได้๒

  ๑ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๐๖. 
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การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

จุลนิติ

   ๒ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ วรรคสาม.

  ในกรณทีีย่ืน่ต่อศาลชัน้ต้น ให้ศาลชัน้ต้นรบีส่งค�าร้องไปยงัศาลอทุธรณ์ 
หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แล้วแต่กรณี

 ๓.๒ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว
  การพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยนั้น เป็นไปตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ ที่บัญญัติว่าในการวินิจฉัย
ค�าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ 

  (๑) ความหนักเบาแห่งข้อหา
  (๒) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด
  (๓) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
  (๔) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกัน

ได้เพียงใด
  (๕) ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยน่าจะหลบหนีหรอืไม่
  (๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหาย ที่จะเกิด

จากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่
  (๗) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยต้องขังตาม

หมายศาล ถ้ามีค�าคัดค้านของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
โจทก์ หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี ศาลพงึรบัประกอบการวนิจิฉยัได้

  เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนินการดงักล่าว เจ้าพนักงานซึง่มอี�านาจสัง่
ให้ปล่อยชัว่คราวหรอืศาลอาจรบัฟังข้อเทจ็จรงิ รายงานหรอืความเหน็ของเจ้าพนักงาน
ซึ่งกฎหมายก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาสั่ง
ค�าร้องด้วยก็ได้

  ในการอนญุาตให้ปล่อยชัว่คราว เจ้าพนักงานซึง่มอี�านาจสัง่ให้ปล่อย
ชัว่คราวหรอืศาลจะก�าหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัทีอ่ยูห่รอืเงือ่นไขอืน่ใดให้ผูถ้กูปล่อยชัว่คราว
ปฏบิติั หรอืในกรณทีีผู่น้ัน้ยนิยอมจะสัง่ให้ใช้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์หรอือปุกรณ์อืน่ใด
ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ�ากัดการเดินทางของผู ้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้  ทั้งน้ี  
เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ถูก
ปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
ได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควร
ประการอื่น๒

  ข้อพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวดังกล่าว เป็นหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ใน
การพิจารณาปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย โดยพิจารณาจากสภาพความผิด  
ความร้ายแรงแห่งข้อหา สาเหตุและพฤติการณ์การกระท�าความผิด รวมทั้ง
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   ๓ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘/๑.

บุคลิกลักษณะ นิสัย สภาพร่างกายและจิตใจ การศึกษา การประกอบอาชีพการงาน 
ประวัติการกระท�าความผิดอาญา สภาพและฐานะของครอบครัว และความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นในสังคม ของผู้ต้องหาหรือจ�าเลย โดยให้ศาลพิจารณาประกอบกันว่า
สมควรปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยหรือไม่ โดยในทางปฏิบัติน้ันรายละเอียด
ข้อมูลที่เสนอเพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งปล่อยชั่วคราว จะปรากฏในค�าร้องขอฝากขังของ
พนกังานสอบสวน หรอือยูใ่นค�าร้องขอปล่อยชัว่คราวนัน้เอง ซึง่อาจมรีายละเอยีดข้อมลู
ไม่มากนัก ดังนั้น กฎหมายจึงก�าหนดให้เจ้าพนักงานซึ่งมีอ�านาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว
หรือศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานซ่ึงกฎหมาย
ก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งค�าร้อง 
ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ศาลที่พิจารณาสั่งค�าร้องขอปล่อยชั่วคราวมีรายละเอียดข้อมูล 
ที่เพียงพอในการพิจารณาสั่งนั่นเอง 

 ๓.๓ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งไม่ปล่อยชั่วคราว
   การส่ังไม่ให้ปล่อยชั่วคราวจะท�าได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเช่ือตาม

กฎหมายเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
  (๑) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะหลบหนี
  (๒) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
  (๓) ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น
  (๔) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ
  (๕) การปล่อยชัว่คราวจะเป็นอุปสรรคหรอืก่อให้เกิดความเสยีหาย

ต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงาน หรือการด�าเนินคดีในศาล๓  
  ในกรณีที่ศาลพิจารณาแล้วมีค�าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว  

ค�าสัง่ไม่ให้ปล่อยช่ัวคราวดังกล่าวต้องแสดงเหตุผล และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผูต้้องหา
หรือจ�าเลย และผู้ยื่นค�าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

๔.	มำตรกำรก�ำกบัและตดิตำมจบักมุผูห้ลบหนกีำรปล่อยชัว่ครำว	
โดยศำล

 โดยที่ปัจจุบันผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาล 
ได้หลบหนไีปท�าให้การพจิารณาพิพากษาของศาลตอ้งล่าช้า ส่งผลกระทบต่อนโยบาย 
ในการป้องปรามอาชญากรรม สาเหตสุ�าคญัประการหน่ึงทีท่�าให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยที่
ได้รับการปล่อยชั่วคราวหลบหนีก็คือการไม่มีเจ้าพนักงานที่มีอ�านาจหน้าที่โดยตรงใน 
การก�ากบัดแูลผูถ้กูปล่อยชัว่คราวให้ปฏิบติัตามเงือ่นไขต่าง ๆ  ทีศ่าลก�าหนดเพือ่ป้องกนั
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การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

จุลนิติ

การหลบหน ีและเมือ่เกดิการหลบหนก็ีไม่มเีจ้าพนักงานทีม่อี�านาจหน้าทีโ่ดยตรงในการ
ตดิตามจบักมุผูต้้องหาหรอืจ�าเลยเหล่าน้ันกลบัมาด�าเนินคดี ดงัน้ัน เพือ่ให้การพจิารณา
พพิากษาคดขีองศาลสามารถด�าเนนิไปได้อย่างมปีระสทิธิภาพ จึงควรก�าหนดมาตรการ
ก�ากับดูแลผู้ถูกปล่อยช่ัวคราวและการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่หลบหนี  
โดยให้ศาลมีอ�านาจแต่งต้ังผู้ก�ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เพื่อให้ท�าหน้าที่ดูแลผู้ถูก
ปล่อยชัว่คราวให้ปฏิบตัติามเงือ่นไขทีศ่าลก�าหนด โดยให้ผูก้�ากบัดแูลผูถ้กูปล่อยชัว่คราว
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย และผู้แจ้งความน�าจับผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที ่
หลบหนีมีสิทธิได้รับเงินสินบน และเจ้าพนักงานผู้น�าจับมีสิทธิได้รับเงินรางวัลด้วย

 รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงได้เสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาต ิซึง่ท�าหน้าทีร่ฐัสภาให้มกีารตราพระราชบญัญตัมิาตรการ
ก�ากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล  
พ.ศ. ๒๕๖๐๔ ขึ้นใช้บังคับเพื่อแก้ไขปัญหาการหลบหนีของผู้ถูก
ปล่อยชั่วคราว ให้มีการติดตามและจับกุมผู ้หลบหนีน้ันมาสู ่
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลต่อไป โดยพระราชบัญญัติ 
ดงักล่าวได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกบัมาตรการก�ากับและตดิตาม
จับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวของศาลไว้ ดังนี้ 

 ๑) ในกรณีที่ศาลมีค�าส่ังอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
โดยก�าหนดเงื่อนไขให้ผู ้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือ 
ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสาม แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา ศาลอาจมคี�าสัง่แต่งตัง้บคุคลใดเป็นผูก้�ากบัดแูลผูถ้กู
ปล่อยชั่วคราว๕ เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวก็ได้ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมิใช่ 
เจ ้าพนักงานซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ โดยตรงในการดูแลผู ้ถูกปล่อยชั่วคราวตามที่ 
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ก�าหนด ผู้ประกัน บุคคลซ่ึงเป็นหลัก
ประกัน หรือบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้
รับแต่งตั้งเป็นผู้ก�ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 
เว้นแต่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้หลบหนีหรือไปก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายขึ้นโดย 
ผู้ก�ากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี

 ในการขอรบัค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย ให้ผูก้�ากับดแูลผูถ้กูปล่อยชัว่คราว
ยื่นค�าร้องต่อศาลช้ันต้นที่ได้ออกหมายปล่อยภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการ

  ๔ประกาศราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีผลใช้บังคับเม่ือพ้นก�าหนด ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป. 
     ๕ผู้ก�ากับดูแลผู้ถูกปล่อยช่ัวคราว หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับแต่งต้ังจากศาลให้เป็นผู้สอดส่องดูแล รับรายงานตัว หรือให้ 
ค�าปรึกษาผู้ถูกปล่อยช่ัวคราว เพ่ือป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีได้รับการปล่อยช่ัวคราว.
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สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

ปฏิบัติหน้าที่หรือวันที่ได้รับแจ้งจากศาล และให้ศาลมีอ�านาจสั่งจ่ายค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่ผูม้สีทิธไิด้รบัเงนิดงักล่าวตามทีเ่หน็สมควร โดยค�านงึถงึลกัษณะของภารกจิ
และระยะเวลาที่ต้องด�าเนินการประกอบด้วย ค�าสั่งของศาลดังกล่าวให้เป็นที่สุด

 ๒) เมือ่มกีารจับกุมผูต้้องหาหรอืจ�าเลยทีไ่ด้รบัการปล่อยชัว่คราวโดยศาล
ซึ่งหลบหนีและได้ส่งตัวต่อศาลแล้ว ให้ผู ้แจ้งความน�าจับมีสิทธิได้รับเงินสินบน  
และเจ้าหน้าที่ผู้จับมีสิทธิได้รับเงินรางวัล ทั้งน้ี การขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล 
ดังกล่าว ให้ผู้แจ้งความน�าจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับยื่นค�าร้องต่อศาลชั้นต้นที่ได้ออก 
หมายปล่อยภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยต่อศาล โดยผู้ร้องต้อง
แสดงพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และหากศาล
พิจารณาเห็นว่าค�าร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีอ�านาจสั่งจ่ายเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความน�าจับ
หรือเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับตามที่เห็นสมควรโดยค�านึงถึงความยากง่ายในการ 
ติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจ�าเลยนั้นเป็นส�าคัญ

   ในกรณีที่มีผู้แจ้งความน�าจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับหลายรายให้ศาลสั่ง
แบ่งจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับเท่ากันทุกราย

   ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะ เงินสินบน และ
เงนิรางวลัแก่ผูม้สีทิธิได้รบัตามพระราชบญัญตัน้ีิ ให้เบกิจ่ายจากเงนิค่าปรบัตามค�าพพิากษา 
ในคดีอาญา ก่อนน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

บทสรุป   
กล่าวโดยสรุป การปล่อยชั่วคราวเป็นกระบวนการหนึ่งของกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาที่ให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยให้ได้รับ
อิสรภาพชั่วระยะเวลาหนึ่งในระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดี  
และการอุทธรณ์ฎีกา โดยพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี  
เพือ่เป็นการผ่อนคลายให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยได้รบัอิสรภาพชัว่คราว ทัง้ยงัเป็นการเปิด
โอกาสให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยได้ไปแสวงหาพยานหลกัฐานในการต่อสูค้ดีของตนได้อย่าง
เต็มที่ ทั้งนี้ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยนั้น ไม่มีเหตุอันควรเช่ือ
ว่าจะหลบหน ีหรอืจะไปยุง่เหยงิกับพยานหลกัฐาน หรอืจะก่อเหตอัุนตรายประการอืน่
แล้ว ศาลก็จะสั่งปล่อยชั่วคราวทุกกรณี แต่ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย
นั้นต้องมีมาตรการควบคุมทางกฎหมายเพื่อควบคุมผู้ต้องหาหรือจ�าเลยมิให้หลบหนี
หรือไปก่อเหตุอันตรายแก่สังคมด้วย 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่ได้รับการปล่อยช่ัวคราว
หลบหนี และพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการเอาตัวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไว้ในอ�านาจรัฐ 
และการใช้อ�านาจจากกฎหมายให้มสีภาพบงัคบัอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสร้างเครือ่งมอื 
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การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

จุลนิติ

ที่มีความหลากหลายให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมายในการ
พิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยการก�าหนดเงื่อนไขและข้อก�าหนดต่าง ๆ  
ให้แก่ผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ รวมทั้ง การวางมาตรการควบคุมหรือก�าหนด
เงื่อนไขในการปล่อยช่ัวคราวให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความผิด และการได้รับ
การปล่อยชั่วคราวในรูปแบบที่เหมาะสม โดยให้ศาลพิจารณาประกอบกับพฤติกรรม
ของบุคคล พื้นฐานของครอบครัว สถานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงมีการควบคุมและ
ตดิตามการปล่อยช่ัวคราวโดยการก�าหนดเงือ่นไขให้ปฏบิตั ิจึงเป็นแนวทางหน่ึงทีจ่ะส่ง
เสริมให้ระบบการปล่อยชั่วคราวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการหลบหนีของ
ผูถ้กูปล่อยชัว่คราวได้ ทัง้นี ้เพือ่ให้สามารถน�าตวัจ�าเลยหรอืผูต้้องหาทีถ่กูปล่อยชัว่คราว
มาปรากฏตัวต่อศาลตามก�าหนดนัดพิจารณาพิพากษาคดี อันจะน�าไปสู่กระบวนการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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•  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.

159-168-MAC6.indd   168 12/27/17   1:05 PM


