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เรื่อง ความรูเกี่ยวกับการปลอยตัวชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย
****************************
ศาลยุ ติ ธ รรมตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ ผู ตองหาและจํ า เลยมี อ ยู
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในสวนที่วาดวยสิทธิที่จะไดรับการปลอยชั่วคราว ศาลยุติธรรม
ถือเป3นหลักวา ผูตองหาหรือจําเลยพึงไดรับการอนุญาตใหปลอยชั่วคราว เวนแตจะมีเหตุจําเป3นตองควบคุม
หรือขังผูตองหาหรือจําเลยอยางชัดเจน ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 239 บัญญัติวา “คําขอประกัน
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาตองไดรับการพิจารณาอยางรวดเร็วและจะเรียกประกันจนเกินสมควรแกกรณี
ไมได การไมใหประกันตองอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ;ที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในกฎหมาย และตองแจงเหตุผล
ใหผูตองหาหรือจําเลยทราบโดยเร็ว”
ความหมายของการปลอยชั่วคราว
การปลอยชั่วคราว คือ การอนุญาตใหผูตองหาหรือจําเลยพนจากการควบคุมของเจาพนักงาน
หรือศาล ตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อไมใหผูตองหาหรือจําเลยถูกควบคุมหรือขังเป3นเวลานานเกิน กวา
จําเป3นในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
รับรองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยไว โดยใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด และกอน
มีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดเป3นผูกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเป3นผูกระทํา
ความผิดมิได
หลักการสําคัญในการสั่งคํารองขอใหปลอยชั่วคราว
การสั่งคํารองขอใหปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยมีหลักการที่สําคัญ คือ
(1) การพิจารณาสั่งปลอยชั่วคราวเป3นดุลพินิจของผูพิพากษาโดยแท โดยพิจารณาสั่งตาม
กฎหมาย คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 และมาตรา 108/1 ประกอบ
ขอบัง คับ ของประธานศาลฎีก า วาดวยหลัก เกณฑ; วิ ธีก ารและเงื่ อ นไขเกี่ย วกั บ การเรีย กประกั น หรื อ
หลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ระเบียบราชการฝJายตุลาการ
ศาลยุติธรรม วาดวยการปลอยชั่ว คราว พ.ศ. 2548 และคําแนะนําของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญ ชี
มาตรฐานกลางหลักประกันการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย พ.ศ. 2547
(2) ผู มี อํ า นาจพิ จ ารณาสั่ ง ตองพิ จ ารณาสั่ ง อยางรวดเร็ ว และจะเรี ย กหลั ก ประกั น
จนเกินควรแกกรณีมิได การไมใหประกันตองอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ;ที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในกฎหมาย
และตองแจงเหตุผลใหผูตองหาหรือจําเลยและผูรองขอประกันทราบเป3นหนังสือโดยเร็ว
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การรองขอใหศาลปลอยผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราว อาจแยกไดดังนี้ คือ
1. การรองขอใหปลอยชั่ว คราวระหวางฝากขัง หรือระหวางสอบสวน เมื่ อผูตองหา
ถูกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนําตัวมาขออนุญาตศาลฝากขังระหวางที่การสอบสวนยังไมเสร็จสิ้น
ผูตองหามีสิทธิยื่นคํารองขอใหปลอยตัวชั่วคราวตอศาล
2. การรองขอใหปลอยชั่ ว คราวระหวางพิจ ารณาคดีข องศาลชั้น ตน เมื่อ จํ าเลยถู ก
พนักงานอัยการฟMองตอศาลแลว จําเลยมีสิทธิยื่นคํารองขอใหปลอยชั่วคราวตอศาล หรือในคดีที่ราษฎรเป3น
โจทก; เมื่อศาลมีคําสั่งประทับรับฟMองและหมายเรียกจําเลยใหมาแกคดี จําเลยมีสิทธิยื่นคํารองขอใหปลอย
ชั่วคราวตอศาล และการยื่นคํารอง จะยื่นกอนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรียกก็ได
3. การรองขอใหปลอยชั่วคราวชั้นอุทธรณ2หรือฎีกา เมื่อจําเลยถูกกักขังหรือจําคุกโดยผล
ของคําพิพากษาของศาลชั้นตน ศาลอุท ธรณ;หรือศาลอุท ธรณ;ภาค แลวแตกรณี จําเลยมีสิทธิยื่นคํารอง
ขอใหปลอยชั่ว คราวกอนที่จะยื่นอุท ธรณ;หรือยื่น ฎีกา หรือจะยื่นคํารองขอใหปลอยชั่ว คราวพรอมกับยื่น
อุทธรณ;หรือยื่นฎีกา หรือจะยื่นหลังจากยื่นอุทธรณ;หรือยื่นฎีกาแลวก็ได
4. การรองขอใหปลอยชั่วคราวบุคคลที่ถูก กัก ขัง หรือจําคุกในกรณีอื่น เชน ศาลออก
หมายจับพยานที่จงใจไมมาศาล หรือกรณีละเมิดอํานาจศาล หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ถูกจับกุมโดยเหตุ
จงใจขัด ขืนคําบัง คับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 300 เป3นตน บุคคลนั้น มีสิท ธิ
ยื่นคํารองขอปลอยชั่วคราวได
มีขอสังเกตเกี่ยวกับการอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราว คือ การอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
ในชั้นสอบสวน ชั้นพิจารณาของศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ; หรือศาลฎีกา ใชไดเฉพาะในชั้นนั้นๆ เทานั้น
เมื่อชั้นของการดําเนินคดีเปลี่ยนไปก็ตองยื่นคํารองขอใหปลอยชั่วคราวใหม
ผูที่มีสิทธิยื่นคํารองขอใหปลอยผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราว ไดแก
1. ผูตองหา จําเลย หรือบุคคลที่ถูกกักขังหรือจําคุกในกรณีอื่น
2. ผูมีประโยชน;เกี่ย วของ เชน บุพการี ผูสืบสันดาน สามี ภริยา ญาติพี่น อง ผูบังคับบัญชา
นายจาง บุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรส บุคคลที่ศาลเห็นวามีความสัมพันธ;ใกลชิดเหมือนเป3นญาติพี่นอง
หรือมีความสัมพันธ;ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควร หรือนิติบุคคล เชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด สําหรับใน
กรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยเป3นกรรมการ ผูแทน ตัวแทน หุนสวน พนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคลนั้น
ประเภทของการปลอยชั่วคราวแบงออกเป7น 3 ประเภท ดวยกัน ไดแก
1. การปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกัน คือ การปลอยผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราวโดยไมตองทํา
สัญ ญาประกัน และไมตองมีหลักประกัน เพีย งแตใหผูตองหาหรือจําเลยสาบานหรือปฏิญาณตนวาจะมา
ตามนัดหรือหมายเรียกเทานั้น
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2. การปลอยชั่วคราวโดยมีประกัน คือ การปลอยผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราว โดยกอนปลอยไป
ผูประกันตองลงลายมือชื่อในสัญญาประกันตอศาลวา จะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของศาล ถาไมปฏิบัติ
ตามจะถูกปรับตามจํานวนเงินที่กําหนดไวในสัญญาประกัน
3. การปลอยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน คือ การปลอยผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราว
โดยผูประกัน หรือ ผูเป3น หลัก ประกัน ตองลงลายมื อชื่ อในสัญ ญาประกัน ตอศาลวาจะปฏิ บัติต ามนัด หรื อ
หมายเรียกของศาล และมีการวางหลักประกันไวเพื่อที่จะสามารถบังคับเอากับหลักประกันตามจํานวนที่ระบุ
ไวไดเมื่อมีการผิดสัญญา
ขอพิจารณาในการปลอยชั่วคราว
พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 วรรคหนึ่ง เป3น
หลักเกณฑ;ที่ศาลใชในการพิจารณาปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งไดแก ความหนักเบาแหงขอหา
พยานหลักฐานที่ปรากฏแลวมีเพียงใด พฤติการณ;ตาง ๆ แหงคดีเป3นอยางไร เชื่อถือผูรองขอประกันหรือ
หลักประกันไดเพียงใด ผูตองหาหรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจาก
การปลอยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยตองขังตามหมายศาล ถามีคําคัดคานของ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทก;หรือผูเสียหาย แลวแตกรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได
โดยศาลจะพิจารณาประกอบกันวาสมควรปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยหรือไม
การสั่ ง ไมใหปลอยชั่ ว คราวจะทํ า ไดก็ต อเมื่ อ มี เ หตุต ามกฎหมาย คื อ เหตุ ต ามมาตรา
108/1 ซึ่งตองเป3นเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ คือ
(1) ผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนี
(2) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน
(3) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปกอเหตุอันตรายประการอื่น
(4) ผูรองขอประกันหรือหลักประกันไมนาเชื่อถือ
(5) การปลอยชั่วคราวจะเป3นอุปสรรคหรือกอใหเกิดความเสียหายตอการสอบสวนของเจาพนักงาน
หรือการดําเนินคดีในศาล
ในกรณีที่ศาลพิจารณาแลวมีคําสั่งไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ศาลตองปฏิบัติตามมาตรา
108/1 วรรคทาย คือ คําสั่งไมใหปลอยชั่วคราวตองแสดงเหตุผล และแจงเหตุดังกลาวใหผูตองหาหรือ
จําเลย และผูยื่นคํารองขอใหปลอยชั่วคราวทราบเห็นหนังสือโดยเร็ว
หลักเกณฑ2ในการเรียกประกันหรือวงเงินประกัน
ในกรณีที่ศาลพิจารณาแลว เห็นสมควรปลอยชั่วคราวไมวาโดยมีประกัน หรือมีประกันและ
หลักประกัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดบัญญัติรายละเอียดของหลักประกันหรือวงเงิน
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ประกันไว ดัง นั้น จึง ตองพิจารณาขอบัง คับประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ; วิ ธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548
ประกอบคําแนะนํ าของประธานศาลฎีกา เกี่ย วกั บบัญ ชีมาตรฐานกลางหลักประกัน การปลอยชั่ว คราว
ผูตองหาหรือจําเลย พ.ศ.2547 เป3นแนวในการพิจารณาสั่ง ขอบังคับนี้จะมีรายละเอียดหลักเกณฑ;วางเป3น
แนวทางไววา การกําหนดวงเงินประกันพึงกําหนดใหเหมาะสมแกขอหาและสภาพแหงคดี รวมทั้งแนวโนมที่
ผูตองหาหรือ จํ าเลยจะหลบหนีห ากพฤติก ารณ; เปลี่ ย นแปลงไป ในกรณี ที่ศ าลเห็น สมควรกํ าหนดใหมี
หลักประกันดวย ก็ใหพิจารณาวาหลักประกันนั้นคุมวงเงินประกันที่กําหนดหรือไม โดยใหคํานึงความนาเชื่อถือ
ของผูขอประกัน หลักประกัน และฐานะของผูตองหาหรือจําเลยประกอบ
1) ในคดีความผิดลหุโทษหรือคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว ศาลอาจใชดุลพินิจสั่งใหปลอยชั่วคราวโดย
ไมตองมีประกันได แตหากมีเหตุจําเป3นตองมีประกันใหกําหนดวงเงินไมเกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับขั้นสูง
สําหรับความผิดนั้น ซึ่ง การปลอยชั่ว คราวโดยไมมีประกันนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 111 บัญญัติวา กรณีปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกัน กอนที่จะปลอยไปตองใหผูตองหาหรือจําเลย
สาบาน หรือปฏิญาณตนวาจะมาตามนัดหรือหมายเรียก
2) ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน 5 ปQ ใหศาลใชดุลพินิจ อนุญาตใหปลอยชั่วคราวได
โดยไมตองมีประกัน หากมีเหตุจํ าเป3น ตองมีประกั นใหกําหนดวงเงิ น ประกัน ไมเกิน 100,000 บาท
เวนแต มีเหตุสมควรที่จะสั่งเป3นอยางอื่น ก็ใหระบุเหตุนั้นไวโดยชัดแจง
3) ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน 5 ปQ ขึ้นไป การอนุญาตใหปลอยชั่วคราวตองมีประกัน
และจะมีหลักประกันหรือไมก็ได แตวงเงินประกันตองไมสูงเกินควรแกกรณี ในกรณีที่พฤติการณ;แหงคดี
มิไดมีลักษณะเป3นพิเศษอยางอื่น การกําหนดวงเงินใหเป3นไปตามหลักเกณฑ;ดังนี้ คือ
(1) คดีที่มีโ ทษจําคุก แตไมมีโ ทษสถานอื่น ที่หนักกวาโทษจําคุกรวมอยูดวย ใหกําหนด
วงเงินประกันโดยถือเกณฑ;ไมเกิน 20,000 บาท ตอระวางโทษจําคุก 1 ปQ ทั้งในสวนที่เป3นอัตราโทษ
ขั้นสูงและขั้นต่ํา
(2) คดีที่มีโทษจําคุกตลอดชีวิต ใหกําหนดวงเงินประกันไมเกิน 600,000 บาท
(3) คดีที่มีโทษประหารชีวิต ใหกําหนดวงเงินประกันไมเกิน 800,000 บาท
4) กรณีการปลอยชั่ว คราวระหวางอุทธรณ;หรือฎีกา หากศาลพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยไมเกิน
3 ปQ ไมวาจะเป3นคดีที่ตองหามอุทธรณ;ฎีกาในปTญหาขอเท็จจริงหรือไมก็ตาม ใหศาลใชดุลพินิจอนุญาตให
ปลอยชั่วคราวในระหวางอุทธรณ;ฎีกาได โดยมีประกันและหลักประกัน แตวงเงินประกันไมควรสูงเกินกวา
100,000 บาท ในกรณีที่ศาลพิพ ากษาลงโทษจํา คุกจําเลยเกิ น 3 ปQ และศาลเห็น ควรอนุญ าตให
ปลอยชั่ว คราวในระหวางอุท ธรณ;ฎี กาไดโดยมี ประกัน และหลักประกั น หากศาลเห็น วาสมควรกําหนด
วงเงินประกันใหสูง ขึ้นจากที่ศาลชั้น ตนหรือศาลอุทธรณ;กําหนดไว ก็กําหนดวงเงินประกัน เพิ่มขึ้นได แต
ไมควรเพิ่มเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนวงเงินประกันที่กําหนดไวเดิม
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หลักประกันที่ใชในการขอใหปลอยผูตองหาหรือจําเลยชั่วคราว ไดแก
- เงินสด หลักทรัพย;อื่น หรือบุคคลเป3นหลักประกัน
- หลักทรัพย;อื่นที่ใชเป3นหลักประกันในการขอปลอยชั่วคราว ก็เชน
(1) ที่ดินมีโฉนดหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน; กรรมสิทธิ์หองชุด
(2) พัน ธบัต รรัฐบาล สลากออมสิน บัต รหรือ สลากออมทรัพ ย;ท วี สิน ของธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ;การเกษตร ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป3นผูจายและธนาคารผูจายไดรับรองตลอดไปแลว
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเป3นผูออกตั๋ว หรือเช็คที่ธนาคารเป3นผูสั่งจาย (แคชเชียร;เช็ค) หรือเช็คที่ธนาคาร
รับรองแลว
(3) เงินฝากธนาคารที่เป3นบัญชีเงินฝากประเภทฝากประจํา
(4) หนังสือค้ําประกันหรือหนังสือรับรองของธนาคาร
(5) หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย
- สําหรับบุคคลเป3นประกันหรือหลักประกัน ประกอบไปดวย
(1) สวนราชการ กรณีขาราชการหรือลูกจางของทางราชการที่ตองคดีอาญาตามระเบีย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยการชวยเหลือขาราชการหรือลูกจางของทางราชการที่ตองหาคดีอาญา
(2) ผูมีตํา แหนงขาราชการ ขาราชการบํา นาญ สมาชิกรัฐสภา ผูบริหารราชการสวน
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานองค;การบริหารสวนทองถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ
ประเภทอื่น ๆ ลูกจางของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารพรรคการเมือง และทนายความ ทั้ง นี้
บุคคลดัง กลาวตองเป7นผูมีความสัม พัน ธ2กับ ผูตองหาหรือจําเลย เชน เป3นบุพ การี ผูสืบสันดาน สามี
ภริย า ญาติพี่น อง ผูบัง คับบัญ ชา นายจาง บุคคลที่เกี่ย วพันโดยทางสมรส หรือบุคคลที่ศาลเห็น วามี
ความสัมพันธ;ใกลชิดเสมือนเป3นญาติพี่นองหรือมีความสัมพันธ;ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควร โดยสามารถทํา
สัญญาประกันไดในวงเงินไมเกิน 10 เทาของอัตราเงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน (ปกติคํานวณจาก
รายไดสุทธิตอเดือน)
(3) ผูประกอบวิชาชีพ เชน แพทย; เภสัชกร พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ทนายความ
ผูสอบบัญชี ครู ผูประกอบวิชาชีพดานสื่อสารมวลชน หรือผูประกอบวิชาชีพอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร เมื่อ
ตกเป7นผูตองหาหรือจําเลย อาจใชตนเองเป3นหลักประกันได ในกรณีความผิดที่ตนถูกกลาวหาเกิดจาก
การปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติง านในการประกอบวิชาชีพ โดยสามารถทําสัญ ญาประกันไดในวงเงิน
ไมเกิน 15 เทาของอัตราเงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน (ปกติคํานวณจากรายไดสุทธิตอเดือน)
(4) บางกรณีที่ความผิดไมรายแรง ศาลอาจพิจารณาอนุญาตใหบิดา มารดาเป3นผูรองขอ
ประกันบุตรได โดยไมตองมีหลักประกัน หรือ
(5) นิติบุคคล ในกรณีที่กรรมการ ผูแทน ตัวแทน หุนสวน พนักงานหรือลูกจางของ
นิติบุคคลนั้นตกเป3นผูตองหาหรือจําเลย

