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บทนํา  
 โดยทีก่ารดาํเนนิคดอีาญาตอผูตองหาหรือจาํเลยบางคร้ังตองใชระยะเวลานาน

เปนเหตุใหผูตองหาหรือจําเลยที่ถูกควบคุมหรือขังอยูในระหวางการสอบสวนหรือ
การพจิารณาคดขีองศาลตองถกูจํากดัสทิธเิสรภีาพ ทาํใหขาดอสิรภาพในการดาํรงชวีติ 
อันสงผลใหเกิดความเสยีหายในดานอื่น ๆ ตามมา เชน ปญหาครอบครัว ปญหาดาน
เศรษฐกิจ และสังคม เปนตน และโดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติ
ใหความรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญาวา 
“ในคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และกอน
มคีาํพพิากษาอนัถงึทีส่ดุแสดงวาบคุคลใดไดกระทาํความผดิ จะปฏบิติัตอบคุคลนัน้
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมไิด” ดงันัน้ เมือ่มผีูถกูกลาวหาวากระทาํความผดิอาญา
เกิดขึ้น แนวทางท่ีจะชวยคุมครองสิทธิเสรีภาพและปองกันมิใหเกิดความเสียหายแก
ผูตองหาหรือจําเลยก็คือการพิจารณาใหผูตองหาหรือจําเลยไดรับการปลอยชั่วคราว
ในระหวางการดาํเนนิคดอีาญา เพือ่ใหบคุคลนัน้ไดรบัอสิรภาพและสามารถตอสูคดไีดอยาง
เตม็ที ่และการปลอยชัว่คราวผูตองหาหรอืจาํเลยในกรณมีปีระกนัและหลกัประกนันัน้
ขึ้นอยูกับการกระทําความผิดของผูตองหาหรือจําเลยวาขอหาที่กระทําความผิดนั้นมี
โทษหนกัเบาอยางไร และการจะไดรบัการประกนัตวัหรอืปลอยชัว่คราวหรอืไมกเ็ปนไป
ตามทีก่ฎหมายกาํหนด ทัง้นี ้ตามบทบญัญติัของรฐัธรรมนญูทีว่า “คาํขอประกนัผูตองหา
หรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควร
แกกรณีมิได การไมใหประกันตองเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”

หลกัเกณฑการปลอยชัว่คราวหลกัเกณฑการปลอยชัว่คราว
ในระหวางพจิารณาคดอีาญาของศาลในระหวางพจิารณาคดอีาญาของศาล

โดยมปีระกนัและหลกัประกนั  โดยมปีระกนัและหลกัประกนั  
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หลักเกณฑ�การปล�อยช่ัวคราวในระหว�างพิจารณาคดีอาญาของศาล
โดยมีประกันและหลักประกัน  

๑๐๖

 ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง
“หลกัเกณฑการปลอยชัว่คราวในระหวางพิจารณาคดีอาญาของศาลโดยมีประกนั
และหลักประกัน” ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอานไดมีความรูและเขาใจ ในเรื่อง
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันและหลักประกันใน
การปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ดังนี้ 

๑. ความหมายและประเภทของการปลอยชั่วคราว
  “การขอปลอยชั่วคราว” คือ การยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอใหพิจารณา

ปลอยผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราวโดยไมตองมีประกัน มีประกัน หรือมีประกันและ
หลักประกัน ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

ประเภทของการปลอยชั่วคราว
 การปลอยชั่วคราวมี ๓ ประเภท๑ ดังนี้ 
 (๑) การปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกัน คือ 

การปลอยช่ัวคราวโดยไมตองทําสัญญาประกันและไมตองมี
หลกัประกนัแตอยางใด เพยีงแตใหผูตองหาหรอืจาํเลยสาบานหรอื
ปฏิญาณตนวาจะมาตามนัดหรือหมายเรียก เทานั้น 

 (๒) การปลอยช่ัวคราวโดยมปีระกนั คอื การปลอย
ชัว่คราวโดยผูขอประกนัตองทาํสัญญาประกันตอศาลวาจะปฏบิตัิ
ตามนัดหรือหมายเรียกของศาลซ่ึงใหปลอยช่ัวคราวถาผู ตองหาหรือจําเลยไมมา
ตามกําหนด ผูขอประกันจะถูกปรับตามจํานวนเงินที่กําหนดไวในสัญญาประกัน
ตลอดจนอาจมีการกําหนดเงื่อนไขใหปฏิบัติในสัญญาประกัน 

 (๓) การปลอยช่ัวคราวโดยมีประกันและหลักประกัน คือ การปลอย
ชั่วคราวโดยทําสัญญาวาผูตองหาหรือจําเลยจะมาและปฏิบัติตามที่กําหนดในสัญญา
หรือตามหมายเรียก และมีการวางประกันไวเพื่อที่จะบังคับเอากับหลักประกันเม่ือมี
การผิดสัญญา 

๒. ความเปนมาและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
  การปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรอืจําเลยในปจจุบนั ศาลจะกาํหนดหลกัเกณฑ

ในการปลอยช่ัวคราวโดยมีประกันและหลักประกันเปนหลัก โดยจะกําหนดราคา
ประกันและหลักประกันเปนจํานวนเงินท่ีแนนอน คํานวณจากความรายแรง
ของประเภทความผิดตามที่กฎหมายกําหนด มิไดพิจารณาถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผู ตองหาหรือจําเลยแตอยางใด และแมกฎหมายจะวางหลักเกณฑใหศาล
สามารถกําหนดจํานวนวงเงินประกันและหลักประกันไดตามความเหมาะสม
ของแตละคดี แตในทางปฏิบัติส วนใหญศาลมักจะกําหนดราคาประกันเปน

  ๑หนังสือ “การขอปลอยชั่วคราวตอศาลฉบับไทย – อังกฤษ” กองการตางประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม.  
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๑๐๗

จํานวนเงินเพียงอยางเดียว ซึ่งบางกรณีอาจไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของ
ผูกระทําความผิด เพราะหากผูตองหาหรือจําเลยท่ีถูกกลาวหาวากระทําความผิด
มีฐานะรํ่ารวย ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการประกันและปลอยตัวชั่วคราวไปไดโดยงาย
อนัอาจสงผลใหผูนัน้มีพฤตกิารณหลบหนคีดกีเ็ปนได๒ แตหากมไิดรบัการประกันตัวหรอื
ปลอยตัวชั่วคราวก็อาจเปนการกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยได 

ทัง้นี ้รฐัธรรมนญูกาํหนดรองรบัสทิธขิองผูตองหาหรอืจาํเลยทีถ่กูกลาวหาวา
กระทําความผิดจะตองไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผู บริสุทธิ์จนกวาจะมี
คาํพพิากษาถงึทีส่ดุวากระทาํความผดิ โดยในระหวางพจิารณาคดจีะปฏบิตัติอผูตองหา
หรอืจาํเลยทีถ่กูกลาวหาวากระทาํความผดิเสมอืนเปนผูกระทาํความผดิแลวมไิด ดงันัน้
จงึไมอาจทีจ่ะกกัขงัหนวงเหนีย่วผูตองหาหรอืจาํเลยไวในอํานาจรัฐได เวนแตผูตองหา
หรือจําเลยจะมีพฤติการณหลบหนีหรือมีเหตุจําเปนอยางอ่ืน๓ การปลอยช่ัวคราวจึง
เปนมาตรการทางกฎหมายที่มุงใหความคุมครองแกสิทธิเสรีภาพของผูตองหาหรือ
จําเลย และในขณะเดียวกันก็มุงคุมครองตอความสงบเรียบรอยของสังคมสวนรวม 
มิใหเกิดความเสียหายหรือภยันตรายจากการที่ผู ต องหาหรือจําเลยนั้นไดรับ
การปลอยตัวชั่วคราวอีกทางหนึ่งดวย 

  โดยที่กระบวนการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยใชระบบกลาวหา 
การดําเนินคดีอาญาจึงมีลักษณะที่เนนการควบคุมอาชญากรรมโดยใหอํานาจ
เจาพนักงานของรัฐในการบังคับใชกฎหมาย และมุงทีจ่ะลงโทษผูกระทําความผิดเปนสาํคัญ
อนัสงผลใหรฐัตองควบคมุหรอืขงัผูตองหาหรอืจาํเลยไวเพือ่ปองกนัมใิหหลบหนหีรอืไป
กอภยนัตรายแกสงัคม และเพือ่ประโยชนในการดาํเนินกระบวนพจิารณาคดทีางอาญา
เม่ือบุคคลใดถูกกลาวหาวากระทําความผิดท่ีมีโทษทางอาญา จะตองถูกจับกุมและ
ควบคมุตวัไวเพือ่สอบสวนหรอืพจิารณาคดตีามกระบวนการทางกฎหมาย อนัเปนการ
กระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล ทําใหผูถูกควบคุมหรือคุมขังตองขาด
อิสรภาพ เนื่องจากการดําเนินคดีอาญาตองใชเวลานาน ดังนั้น เพื่อคุมครองสิทธิ
เสรภีาพของผูถกูกลาวหาทีถ่กูกลาวหาวากระทาํความผดิแลว รฐัธรรมนญูจงึไดบญัญตัิ
ใหมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาหรือจําเลยไว นอกจากนี้ยังมีการบัญญัติ
ไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับหลักเกณฑการปลอยชั่วคราว
ผูตองหาหรือจําเลย อันเปนมาตรการผอนคลายการจํากัดสิทธิเสรีภาพของผูตองหา
หรือจําเลยระหวางการดําเนินคดีอาญาอีกทางหนึ่งดวย

  ๒อารียพร กลั่นนุรักษ, “การปลอยชั่วคราวโดยกําหนดเง่ือนไข,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๔๕), น. ๘๑ – ๘๒. 
    ๓ปกปอง ศรีสนิท, “การวิเคราะหโทษทางอาญาดวยหลักนิติเศรษฐศาสตร,” วารสารนิติศาสตร, ปที่ ๓๙, ฉบับที่ ๓, น. ๕๑๔ 
(๒๕๕๓).
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หลักเกณฑ�การปล�อยช่ัวคราวในระหว�างพิจารณาคดีอาญาของศาล
โดยมีประกันและหลักประกัน  

๑๐๘

๓. การปลอยชัว่คราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

 ๓.๑ ผูมีสิทธิยื่นคํารองขอปลอยชั่วคราว๔  
  ผูมสีทิธยิืน่คาํรองขอปลอยชัว่คราวตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา มาตรา ๑๐๖ กาํหนดไว ๓ ประเภท คอื ผูตองหา๕ จาํเลย๖ หรือผูมปีระโยชน
เกี่ยวของ๗ และใหสามารถกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ คือ 

  (๑) เม่ือผูตองหาถูกควบคุมอยูและยังมิไดถูกฟองตอศาล ใหยื่น
คํารองขอปลอยชั่วคราวตอพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี

  (๒) เม่ือผูตองหาตองขังตามหมายศาลและยังมิไดถูกฟองตอศาล
ใหยื่นคํารองขอปลอยชั่วคราวตอศาลนั้น

  (๓) เมื่อผูตองหาถูกฟองคดีแลว ใหยื่นคํารอง
ขอปลอยชั่วคราวตอศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น

  (๔) เมื่อศาลอานคําพิพากษาศาลชั้นตนหรือ
ศาลอุทธรณแลว แมยงัไมมกีารย่ืนอุทธรณหรือฎีกา หรือมีการย่ืน
อุทธรณหรือฎีกาแลวแตยังไมไดสงสํานวนไปยังศาลอุทธรณหรือ
ศาลฎกีา ใหยืน่คาํรองขอปลอยชัว่คราวตอศาลชัน้ตนทีช่าํระคดนีัน้

  ในกรณีทีศ่าลชัน้ตนเห็นสมควรใหปลอยช่ัวคราว 
ใหศาลชั้นตนสั่งอนุญาต มิฉะนั้นใหรีบสงคํารองพรอมสํานวนไปใหศาลอุทธรณหรือ
ศาลฎีกาเพื่อสั่ง แลวแตกรณี

  (๕) เมือ่ศาลสงสาํนวนไปยังศาลอุทธรณหรอืศาลฎีกาแลว จะยืน่ตอ
ศาลชั้นตนที่ชําระคดีนั้น หรือจะยื่นตอศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา แลวแตกรณีก็ได

   ในกรณีทีย่ืน่ตอศาลช้ันตน ใหศาลชัน้ตนรีบสงคํารองไปยังศาลอุทธรณ
หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แลวแตกรณี

  สาํหรบัการย่ืนคํารองขอปลอยตัวผูตองหาท่ีถกูควบคุมอยูในอาํนาจ
ของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการน้ัน ใหยื่นคํารองขอปลอยช่ัวคราวตอ

  ๔ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๖. 
    ๕ผูตองหา หมายความถึง บุคคลผูถูกหาวาไดกระทําความผิดแตยังมิไดถูกฟองตอศาล (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา ๒ (๒)).
    ๖จําเลย หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟองยังศาลแลวโดยขอหาวาไดกระทําความผิด (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๒ (๓)).
    ๗ผูมปีระโยชนเกีย่วของ อาจเปนเครอืญาต ิเชน พอ แม พี ่นอง ลงุ ปา นา อา เปนตน หรอืมคีวามสมัพนัธอยางอ่ืน เชน นายจาง 
ลูกจาง ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ทนายความของผูตองหาหรือจําเลย เปนตน.
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๒

สารพันป�ญหากฎหมาย

๑๐๙

พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี ทั้งนี้โดยมีหลักประกันเชนเดียว
กับกรณีการขอประกันตัวในชั้นศาล

๓.๒ การพิจารณาคํารองขอใหปลอยชั่วคราว๘

  ในการวนิิจฉยัคาํรองขอใหปลอยชัว่คราว ศาลตองพจิารณาขอเหลานี้
ประกอบ คือ

  (๑) ความหนักเบาแหงขอหา
  (๒) พยานหลักฐานที่ปรากฏแลวมีเพียงใด
  (๓) พฤติการณตาง ๆ แหงคดีเปนอยางไร
  (๔) เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด
  (๕) ผูตองหาหรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม
  (๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอยชั่วคราว

มีเพียงใดหรือไม
  (๗) ในกรณีที่ผู ตองหาหรือจําเลยตองขังตามหมายศาล ถามี

คําคัดคานของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก หรือผูเสียหาย แลวแตกรณี 
ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได

  เพื่อประโยชนในการดําเนินการดังกลาว เจาพนักงานซ่ึงมีอํานาจ
สัง่ใหปลอยชัว่คราวหรอืศาลอาจรบัฟงขอเทจ็จรงิ รายงานหรอืความเหน็ของเจาพนกังาน
ซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับการนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่ง
คํารองดวยก็ได

   ในการอนุญาตใหปลอยชั่วคราว เจาพนักงานซ่ึงมีอํานาจส่ังให
ปลอยชัว่คราวหรือศาลจะกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับทีอ่ยูหรอืเงือ่นไขอืน่ใดใหผูถกูปลอย
ชัว่คราวปฏบิตั ิหรือในกรณีทีผู่น้ันยินยอมจะส่ังใหใชอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสหรอือปุกรณ
อื่นใดที่สามารถใชตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผูถูกปลอยชั่วคราวก็ได ทั้งนี้ 
เพื่อปองกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แตถา
ผูถูกปลอยชั่วคราวมีอายุไมถึง ๑๘ ปบริบูรณ แมผูน้ันยินยอม จะส่ังใหใชอุปกรณ
ดังกลาวไดตอเมื่อผูนั้นมีพฤติการณที่อาจเปนภัยตอบุคคลอื่นอยางรายแรง หรอืมีเหตุ
สมควรประการอื่น

 ๓.๓ กรณีไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว๙

  ในการพจิารณาคาํรองขอใหปลอยชัว่คราวน้ัน หากมเีหตอุนัควรเชือ่
เหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ ศาลจะมีคําสั่งไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราวได

  (๑) ผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนี

  ๘ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘.   
    ๙ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘/๑. 
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จุ ล นิิ ติ

หลักเกณฑ�การปล�อยช่ัวคราวในระหว�างพิจารณาคดีอาญาของศาล
โดยมีประกันและหลักประกัน  

๑๑๐

  (๒) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน
  (๓) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปกอเหตุอันตรายประการอื่น
  (๔) ผูรองขอประกันหรือหลักประกันไมนาเชื่อถือ
  (๕) การปลอยช่ัวคราวจะเปนอปุสรรคหรือกอใหเกดิความเสียหาย

ตอการสอบสวนของเจาพนักงานหรือการดําเนินคดีในศาล
  ทั้งน้ี คําส่ังไมใหปลอยชั่วคราวตองแสดงเหตุผล และตองแจงเหตุ

ดังกลาวใหผูตองหาหรือจําเลยและผูยื่นคํารองขอใหปลอยช่ัวคราวทราบเปนหนังสือ
โดยเร็ว

๓.๔ เงื่อนไขการสั่งปลอยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน๑๐  
  ในคดีมอีตัราโทษจาํคกุอยางสูงเกนิ ๑๐ ปขึน้ไป 
ผูทีถ่กูปลอยชัว่คราวตองมปีระกนัและจะมหีลกัประกนัดวยหรอืไม
ก็ได สวนในคดีอยางอ่ืนจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกันเลย 
หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันดวยก็ได และการ
เรียกประกันหรือหลักประกันดังกลาวนั้น จะเรียกจนเกินควร
แกกรณีมไิด และตองคํานึงถึงเง่ือนไขและมาตรการปองกันตาง ๆ  
ที่ไดใชกับผูถูกปลอยชั่วคราวประกอบดวย 

  ในกรณีที่จะปลอยช่ัวคราวโดยใหมีประกันและ
หลักประกัน กอนปลอยตัวไป ใหผูรองขอประกันจดัหาหลักประกันมาวางดังตองการ 
โดยหลักประกันมี ๓ ชนิด คือ

  (๑) มีเงินสดมาวาง
  (๒) มีหลักทรัพยอื่นมาวาง 
  (๓) มีบุคคลมาเปนหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย

๔. การเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือ
จําเลยในคดีอาญา 

  การเรียกประกันหรือหลักประกันการปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย
ในคดีอาญานั้นมีหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอย
ชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้ 

๔.๑ หลักเกณฑการพิจารณาใหปลอยชั่วคราว๑๑   
  เม่ือศาลพิจารณาคํารองขอใหปลอยชั่วคราวแลวเห็นวาเปนกรณี
ที่สมควรใหปลอยชั่วคราวได ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ั 

  ๑๐ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๔.
  ๑๑ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการ

ปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๔.
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๒

สารพันป�ญหากฎหมาย

๑๑๑

ใหศาลพิจารณาวาจะใหปลอยชั่วคราวโดยมีประกันหรือไมมีประกัน โดยใน
การพิจารณาวาการปลอยชั่วคราวควรจะมีประกันหรือไมตองมีประกัน ใหศาล
พิจารณาถึงความรายแรงแหงขอหา สาเหตุและพฤติการณการกระทําความผิด 
รวมทั้งบุคลิกลักษณะ นิสัย สภาพทางรางกายและจิตใจ การศึกษา การประกอบ
อาชีพการงาน ประวัติการกระทําความผิดอาญา สภาพและฐานะของครอบครัว 
และความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนในสังคมของผูตองหาหรือจําเลย ทั้งนี้ หากการ
พิจารณาดังกลาวมีเหตุจําเปนและสมควรที่จะปลอยชั่วคราวโดยตองมีประกัน
ใหกําหนดวงเงินประกันใหเหมาะสมแกขอหาและสภาพแหงคดี รวมทั้งแนวโนม
ที่ผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนีหากพฤติการณแหงคดีเปลี่ยนแปลงไป 

  ในกรณีที่จําตองเรียกหลักประกัน ใหพิจารณาวาหลักประกันนั้น
คุมกับวงเงินประกันที่กําหนดหรือไม โดยใหคํานึงถึงความนาเชื่อถือของผูขอประกัน 
หลักประกัน และฐานะของผูตองหาหรือจําเลยประกอบดวย

   นอกจากนี ้ถาผูตองหาหรอืจาํเลยยนิยอมใหใชอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส
หรอือปุกรณอืน่ใดทีส่ามารถใชตรวจสอบหรอืจาํกดัการเดนิทางของผูตองหาหรอืจําเลย 
ศาลอาจใชดุลพินิจเรียกหลักประกัน ดังนี้

  (๑) คดทีีม่อีตัราโทษจาํคกุอยางสงูไมเกิน ๑๐ ป ไมเกินรอยละยีส่บิ
ของวงเงินประกัน

  (๒) คดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน ๑๐ ปขึ้นไป ไมนอยกวา
รอยละยี่สิบแตไมเกินรอยละหาสิบของวงเงินประกัน

  (๓) คดีที่มีโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิต ไมนอยกวา
รอยละหาสิบของวงเงินประกัน   

  ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยเปนคนยากจน ศาลจะใชดุลพินิจเรียก
หลักประกันตํ่ากวาตามที่กําหนดไวใน (๒) และ (๓) ก็ได โดยใหระบุเหตุดังกลาวไวใน
คําสั่งดวย๑๒

 ๔.๒ หลักเกณฑการกําหนดวงเงินประกัน 
   ในการกําหนดวงเงนิประกันน้ัน ตามขอบังคับของประธานศาลฎกีา

วาดวยหลกัเกณฑ วธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการเรยีกประกนัหรอืหลกัประกนัในการ
ปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕ ใหพิจารณา ดังนี้

   (๑) คดีความผิดลหุโทษหรือที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหปลอย
ชั่วคราวโดยไมตองมีประกัน หากมีเหตุจําเปนตองมีประกัน ใหกําหนดวงเงินไมเกิน
กึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับขั้นสูงสําหรับความผิดนั้น

  ๑๒แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือ
หลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๓.  
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จุ ล นิิ ติ

หลักเกณฑ�การปล�อยช่ัวคราวในระหว�างพิจารณาคดีอาญาของศาล
โดยมีประกันและหลักประกัน  

๑๑๒

  (๒) คดีความผิดที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งมีอัตราโทษปรับสูง 
ไมวาจะมีโทษจําคุกดวยหรือไมก็ตาม จะปลอยชั่วคราวโดยมีประกันหรือหลักประกัน
กไ็ด แตไมควรกาํหนดวงเงินใหเกนิกึง่หนึง่ของอตัราโทษปรับขัน้สงูสาํหรบัความผิดนัน้
และไมวากรณีใดตองไมกาํหนดวงเงนิประกนัหรอืหลักประกนัใหสงูเกนิอัตราโทษปรบั
ขั้นสูง เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น

  (๓) คดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน ๑๐ ป ใหศาลใชดุลพินิจ
อนุญาตใหปลอยช่ัวคราวไดโดยไมตองมีประกัน หากมีเหตุจําเปนตองมีประกัน 
ใหกําหนดวงเงินไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐๑๓ บาท เวนแตมีเหตุสมควรที่จะส่ังเปนอยางอื่น 
ก็ใหระบุเหตุนั้นไวโดยชัดแจง

   (๔) คดีทีม่อีตัราโทษจําคุกอยางสงูเกนิ ๑๐๑๔ ป
ขึ้นไป การอนุญาตใหปลอยชั่วคราวตองมีประกัน และจะมีหลัก
ประกันหรือไมก็ได แตวงเงินประกันตองไมสูงเกินควรแกกรณี

    ในกรณีทีพ่ฤตกิารณแหงคดมีไิดมลีกัษณะ
เปนพิเศษอยางอื่น การกําหนดวงเงินประกันดังกลาวใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ ดังนี้

   ๑) คดีที่มีโทษจําคุกแตไมมีโทษสถานอื่น
ที่หนักกวาโทษจําคุกรวมอยูดวยใหกําหนดวงเงินประกันโดยถือ
เกณฑไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตอระวางโทษจําคุก ๑ ป ทั้งในสวนที่เปนอัตราโทษ
ขั้นสูงและขั้นตํ่า

   ๒) คดีทีม่โีทษจาํคุกตลอดชวีติ ใหกาํหนดวงเงินประกนัไมเกิน 
๖๐๐,๐๐๐ บาท

   ๓) คดีที่มีโทษประหารชีวิต ใหกําหนดวงเงินประกันไมเกิน 
๘๐๐,๐๐๐ บาท

  (๕) คดีทีม่หีลายขอหา ไมวาจะเปนความผิดกรรมเดียวผดิกฎหมาย
หลายบทหรอืความผดิหลายกรรมตางกนั ใหถอืขอหาท่ีมอีตัราโทษหนกัทีส่ดุเปนเกณฑ
ในการกําหนดวงเงินประกัน

    ในกรณีทีจ่าํเลยถกูฟองหลายคดตีอศาลเดยีวกัน ไมวาจะถูกฟอง
พรอมกันหรือตางเวลากันศาลอาจกําหนดวงเงินประกันในแตละคดีใหตํ่ากวา
เกณฑปกติ โดยใหใชหลักประกันรวมกันก็ไดแตวงเงินประกันรวมสําหรับทุกคดีตอง
ไมนอยกวาเกณฑดังกลาว

ี่  โ

  ๑๓แกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือ

หลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๓.
  ๑๔เรื่องเดียวกัน ขอ ๔.
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๒

สารพันป�ญหากฎหมาย

๑๑๓

 ๔.๓ การปลอยชั่วคราวโดยมีหลักทรัพยเปนประกัน๑๕

  ในกรณกีารปลอยชัว่คราวโดยมหีลกัทรพัยเปนประกนั อาจใชหลกัทรพัย
ดังตอไปนี้

   (๑) ทีด่นิมโีฉนด ทีด่นิมหีนงัสอืรบัรองการทาํประโยชน หรอืหองชดุ
โดยมีโฉนดท่ีดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด และ
หนังสือรับรองราคาประเมินของสํานักงานที่ดินมาแสดง หากจะนําสิ่งปลูกสรางบน
ที่ดินมาเปนประกันดวยจะตองแสดงสําเนาทะเบียนบาน และหนังสือประเมินราคา
สิ่งปลูกสรางที่นาเชื่อถือประกอบดวย

   (๒) หลักทรัพยมีคาอยางอื่นที่กําหนดราคามูลคาที่แนนอนได เชน 
พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน บัตรหรือสลากออมทรัพยทวีสินของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ใบรบัเงนิฝากประจาํธนาคาร ตัว๋แลกเงนิทีธ่นาคาร
เปนผูจายและธนาคารผูจายไดรับรองตลอดไปแลว ตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปน
ผูออกตั๋ว เช็คที่ธนาคารเปนผูสั่งจายหรือรับรองซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่ทํา
สญัญาประกนั และหนังสอืรบัรองของธนาคารหรือบริษัทประกันภัย เพ่ือชําระเบ้ียปรับ
แทนในกรณผีดิสญัญาประกนั เปนตน ทัง้นี ้ในกรณทีีม่ขีอสงสยั ใหศาลตรวจสอบเพือ่
ขอคํายืนยันจากธนาคารหรือบริษัทประกันภัยที่ออกหนังสือรับรองนั้น

   เมือ่ทําสญัญาประกันแลว ใหศาลมีหนงัสือแจงอายัดไปยังสํานักงาน
ทีด่นิ สาํนกังานเขตหรอือาํเภอ หรือธนาคาร แลวแตกรณีทนัท ีและเม่ือสญัญาประกัน
สิ้นสุดลง ใหรีบคืนหลักประกันและแจงยกเลิกการอายัดโดยเร็ว ในกรณีที่ใชหนังสือ
รบัรองของบรษิทัประกนัภยัเปนหลกัประกนั ใหศาลแจงจาํนวนวงเงินประกันในสญัญา
ประกันใหบริษัทประกันภัยทราบดวย 

บทสรุป
การปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา ถือเปนการใหโอกาส

ผูตองหาหรอืจาํเลยใหไดรบัอสิรภาพโดยไมตองมกีารควบคมุหรอืคมุขงัไว อนัเปนการ
ใหสทิธเิสรภีาพในการดํารงชวิีตตามปกติในสงัคมเพือ่ใหผูตองหาหรือจําเลยไดมโีอกาส
ตอสูคดไีดอยางเตม็ที ่ซึง่สอดคลองกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูทีใ่หสนันษิฐานไวกอน
วาในคดอีาญานัน้ผูตองหาหรอืจาํเลยไมมคีวามผดิ จนกวาจะมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุด
วาบคุคลนัน้ไดกระทาํความผดิ การควบคุมหรอืคมุขงัผูตองหาหรือจาํเลยใหกระทาํได
เพียงเทาที่จําเปนเพ่ือปองกันมิใหมีการหลบหนี คําขอประกันผูตองหาหรือจําเลยใน
คดอีาญาตองไดรบัการพจิารณาและจะเรยีกหลกัประกนัจนเกนิควรแกกรณมีไิด ดงันัน้ 

  ๑๕ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการ
ปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๐.
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จุ ล นิิ ติ

หลักเกณฑ�การปล�อยช่ัวคราวในระหว�างพิจารณาคดีอาญาของศาล
โดยมีประกันและหลักประกัน  

๑๑๔

ในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยจึงตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งการ
ปลอยชัว่คราวโดยมีประกันและหลกัประกนัน้ันผูตองหาหรอืจําเลยตองไมมพีฤตกิรรม
วาจะหลบหนี หรือไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปกอเหตุอันตรายประการอ่ืน 
จึงจะไดรับการปลอยชั่วคราว ซึ่งหากไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมาย
กําหนดแลวบุคคลนั้นยอมจะไมไดรับการประกันตัวใหปลอยช่ัวคราวแตอยางใด
นอกจากนี้ การกําหนดวงเงินประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยตองมีความเหมาะสมและ
เปนธรรมอันเปนการคุมครองสิทธิของผูตองหาและจําเลย เพ่ือใหการปลอยช่ัวคราว
นั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสมตามเจตนารมณของกฎหมาย
ตอไป
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