๑

การปลอยชั่วคราว
ความหมายการปลอยชั่วคราว
คื อ การอนุ ญ าตให ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยพ น จากการควบคุ ม ของเจ า พนั ก งานหรื อ ศาล
ตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อไมใหผูตองหาหรือจําเลยถูกควบคุมหรือขังเปนเวลานานเกินกวาจําเปน
ระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี เหตุ ที่กฎหมายตองบัญญั ติหลักเกณฑเรื่องการปลอยชั่ วคราวไว
เนื่อ งจากรัฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจัก รไทยบัญ ญัติ รับ รองสิ ทธิ ข องผู ตอ งหาหรือ จํา เลยไว โดยให
สันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดและกอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใด
เปนผูกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดไมได
หลักการสําคัญในการสั่งคํารองขอใหปลอยชั่วคราว
การสั่งคํารองขอใหปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยมีหลักการที่สําคัญคือ
๑) การพิ จ ารณาสั่ ง ปล อ ยชั่ ว คราวเป น ดุ ล พิ นิ จ ของผู พิ พ ากษาโดยแท โดยพิ จ ารณาสั่ ง
ตามกฎหมาย คือ ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๘/๑ ประกอบ
ข อ บั ง คั บ ของประธานศาลฎี ก า ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การเรี ย กประกั น
หรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการปลอยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘ และคําแนะนําของประธานศาลฎีกา
เกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย พ.ศ. ๒๕๔๗
๒) ผูมีอํานาจพิจารณาสั่งตองพิจารณาสั่งอยางรวดเร็ว และจะเรียกหลักประกันจนเกินควร
แกกรณีมิได การไมใหประกันตองอาศัยเหตุตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในกฎหมาย และตอง
แจงเหตุผลใหผูตองหาหรือจําเลยและผูรองขอประกันทราบเปนหนังสือโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๗
มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๘/๑
ประเภทของการปลอยชั่วคราว แบงออกเปน ๓ ประเภท
๑) การปลอยชั่ว คราวโดยไมมีประกัน คือ การปลอยชั่วคราวโดยไมตองทําสัญญาประกัน
และไมตองมีหลักประกัน เพียงแตใหผูตองหาหรือจําเลยสาบานหรือปฏิญาณตนวาจะมาตามหมายนัด
หรือหมายเรียกเทานั้น
๒) การปล อยชั่ว คราวโดยมี ป ระกั น คือ การปลอ ยชั่ ว คราวโดยผูต องหาหรื อจํ าเลย หรื อ
ผูประกันทําสัญญาประกันและลงลายมือชื่อไวในสัญญาประกันวาจะปฏิบัติตามนัดหรือตามหมายเรียก
ของศาล ถาไมปฏิบัติตามจะถูกปรับตามจํานวนเงินที่กําหนดไวในสัญญาประกัน

๒

๓) การปลอยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน คือ การปลอยชั่วคราวโดยผูประกันหรือ
ผูเปนหลักประกันตองลงลายมือชื่อในสัญญาประกันตอศาลวาจะปฏิบัติตามนัดหรือตามหมายเรียก
ของศาล และมีการวางหลักประกันไวเพื่อที่จะสามารถบังคับเอากับหลักประกันตามจํานวนที่ระบุไว
เมื่อมีการผิดสัญญา
ขอพิจารณาในการปลอยชั่วคราว
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ บัญญัติวา “ในการวินิจฉัยคํารองขอให
ปลอยชั่วคราว ตองพิจารณาขอเหลานี้ประกอบ ซึ่งไดแก
(๑) ความหนักเบาแหงขอหา
(๒) พยานหลักฐานที่ปรากฏแลวมีเพียงใด
(๓) พฤติการณตางๆ แหงคดีเปนอยางไร
(๔) เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด
(๕) ผูตองหาหรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม
(๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหาย ที่จะเกิดจากการปลอยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม
(๗) ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยตองขังตามหมายศาล ถามีคําคัดคานของพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ โจทก หรือผูเสียหาย แลวแตกรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานซึ่งมีอํานาจสั่งใหปลอยชั่วคราวหรือ
ศาลอาจรับฟงขอเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจาพนักงานซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ที่
เกี่ยวกับการนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคํารองดวยก็ได
ในการอนุญ าตใหป ลอยชั่ว คราว เจาพนักงานซึ่งมีอํานาจสั่ง ใหป ลอยชั่ว คราว หรือศาลจะ
กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยูของผูที่ถูกปลอยชั่วคราว หรือกําหนดเงื่อนไขอื่นใดใหผูถูกปลอยชั่วคราว
ปฏิบัติเพื่อปองกันการหลบหนี หรือเพื่อปองกันภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปลอยชั่วคราวก็ได”
ขอพิจารณาตามมาตรา ๑๐๘ วรรคหนึ่ง เปนหลักเกณฑที่ศาลใชในการพิจารณาปลอยชั่วคราว
ผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งไดแก สภาพความผิด ความรายแรงแหงขอหา สาเหตุและพฤติการณการกระทํา
ความผิด รวมทั้งบุคลิกลักษณะ นิสัย สภาพรางกายและจิตใจ การศึกษา การประกอบอาชีพการงาน
ประวัติการกระทําความผิดอาญา สภาพและฐานะของครอบครัว และความสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม
ของผูตองหาหรือจําเลย โดยใหศาลพิจารณาประกอบกันวาสมควรปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย
หรือไม ทางปฏิบัติรายละเอียดขอมูลที่เสนอเพื่อใหศาลพิจารณาสั่งปลอยชั่วคราว จะอยูในคํารองขอ
ฝากขังของพนักงานสอบสวน หรืออยูในคํารองขอปลอยชั่วคราวนั้ น ๆ เอง ซึ่ งอาจมีรายละเอี ยดไม มากนั ก
ดังนั้น มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง จึงบัญญัติตอไปวา เจาพนักงานซึ่งมีอํานาจสั่งใหปลอยชั่วคราวหรือศาล
อาจรั บ ฟง ขอ เท็จ จริง รายงานหรือความเห็ นของเจาพนักงานซึ่งกฎหมายกําหนดให มี อํานาจหน าที่
ที่เกี่ยวกับการนั้น เพื่อประกอบการพิ จารณาสั่งคํารองด วยก็ได จุด ประสงคของการดํา เนิน การตาม

๓

มาตรา ๑๐๘ วรรคสอง นี้ เพื่ อ ให ศ าลที่ พิ จ ารณาสั่ ง คํ า ร อ งขอปล อ ยชั่ ว คราวมี ร ายละเอี ย ดข อ มู ล
ที่เพียงพอในการพิจารณาสั่งนั่นเอง และการสั่งไมใหปลอยชั่วคราวจะทําไดก็ตอเมื่อมีเหตุตามกฎหมาย
คือเหตุตามมาตรา ๑๐๘/๑ ซึ่งตองเปนเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนี
(๒) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน
(๓) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปกอเหตุอันตรายประการอื่น
(๔) ผูรองขอประกันหรือหลักประกันไมนาเชื่อถือ
(๕) การปลอ ยชั่ว คราวจะเปน อุป สรรคหรื อกอใหเ กิด ความเสียหายตอการสอบสวนของ
เจาพนักงาน หรือการดําเนินคดีในศาล
ในกรณีที่ศาลพิจารณาแลว มีคําสั่ง ไมอนุญาตใหปลอยชั่ ว คราว ศาลตองปฏิบัติต ามมาตรา
๑๐๘/๑ วรรคทาย ที่วางหลักเกณฑไววา คําสั่งไมใหปลอยชั่วคราวดังกลาวตองแสดงเหตุผล และตอง
แจงเหตุดังกลาวใหผูตองหาหรือจําเลย และผูยื่นคํารองขอใหปลอยชั่วคราวทราบเปนหนังสือโดยเร็ว
หลักเกณฑในการเรียกประกันหรือวงเงินประกัน
ในกรณีที่ศาลพิจารณาแลว เห็น สมควรปลอยชั่ว คราวไมวาโดยมีประกัน หรือหลักประกัน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดบัญญัติรายละเอียดของหลักประกันหรือวงเงินประกันไว
ดังนั้น จึงตองพิจารณาขอบังคับประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียก
ประกันหรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบ
การพิจารณาสั่ง ขอบังคับฯ นี้จะมีรายละเอียดหลักเกณฑวางเปนแนวทางไววา การกําหนดวงเงินประกัน
พึงกําหนดใหเหมาะสมแกขอหาและสภาพแหงคดี รวมทั้งแนวโนมที่ผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนี
หากพฤติก ารณ เปลี่ ยนแปลงไป ในกรณีที่ ศาลเห็น สมควรกํา หนดหลัก ประกัน ด ว ยก็ ใหพิ จารณาว า
หลั ก ประกั น นั้ น คุ ม วงเงิ น ประกั น ที่ กํ า หนดหรื อ ไม โดยให คํ า นึ ง ความน า เชื่ อ ถื อ ของผู ข อประกั น
หลักประกัน และฐานะของผูตองหาหรือจําเลยประกอบ (ขอบังคับฯ ขอ ๔) สวนการกําหนดวงเงินวา
ควรกําหนดเทาใดจึงจะเหมาะสมนั้น ขอบังคับฯ ขอ ๕ และ ขอ ๖ วางหลักเกณฑไว กลาวคือ
๑) ในคดีความผิด ลหุโ ทษหรือที่มีโทษปรับสถานเดียว ศาลสามารถใชดุลพินิจสั่ง ใหปลอย
ชั่วคราวโดยไมตองมีประกันได แตหากมีเหตุจําเปนตองมีประกันใหกําหนดวงเงินไมเกินกึ่งหนึ่งของอัตรา
โทษปรับ ขั้น สูง สําหรับ ความผิด นั้น (ขอบัง คับ ฯ ขอ ๕.๑) ซึ่ง การปลอยชั่ว คราวโดยไมมีป ระกัน นั้น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๑ บัญญัติวา กรณีปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกัน
กอนที่จะปลอยไปตองใหผูตอ งหาหรือจําเลยสาบาน หรือปฏิญาณตนวาจะมาตามนัดหรือตามหมายเรียก
ทางปฏิบัติในแตละศาลจะใหผูตองหาหรือจําเลยถายรูปและทําประวัติและใหหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอ
ไดไวที่งานประชาสัมพันธของศาล และใหศาลแจงวันนัดใหผูตองหาหรือจําเลยทราบ

๔

๒) ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน ๕ ป ใหศาลใชดุลพินิจอนุญาตใหปลอยชั่วคราวได
โดยไมตองมีประกัน หากมีเหตุจําเปนตองมีประกันใหกําหนดวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เวนแตมีเหตุ
สมควรที่จะสั่งเปนอยางอื่น ก็ใหระบุเหตุนั้นไวโดยชัดแจง (ขอบังคับ ขอ ๕.๓)
๓) ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน ๕ ป ขึ้นไป การอนุญาตใหปลอยชั่วคราวตองมีประกัน
และจะมีหลักประกันหรือไมก็ได แตวงเงินประกันตองไมสูงเกินควรแกกรณี ในกรณีที่พฤติการณแหงคดี
มิไดมีลักษะเปนพิเศษอยางอื่น การกําหนดวงเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ (ขอบังคับฯ ขอ ๕.๔)
(๑) คดีที่มีโทษจําคุก แตไมมีโทษสถานอื่นที่หนักกวาโทษจําคุกรวมอยูดวย ใหกําหนดวงเงิน
ประกันโดยถือเกณฑไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตอระวางโทษจําคุก ๑ ป ทั้งในสวนที่เปนอัตราโทษขั้นสูง
และขั้นต่ํา
(๒) คดีที่มีโทษจําคุกตลอดชีวิต ใหกําหนดวงเงินไมเกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) คดีที่มีโทษประหารชีวิต ใหกําหนดวงเงินประกันไมเกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๔) กรณีการปลอยชั่วคราวระหวางอุทธรณ ฎีกา หากศาลพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยไมเกิน
๓ ป ไมวาจะเปนคดีที่ตองหามอุทธรณฎีกาในปญหาขอเท็จจริงหรือไมก็ตาม ใหศาลใชดุลพินิจอนุญาตให
ปลอยชั่วคราวในระหวางอุทธรณฎีกาไดโดยมีประกันและหลักประกัน แตวงเงินประกันไมควรสูงเกินกวา
๑๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยเกิน ๓ ป และศาลเห็นสมควรอนุญาตให
ปลอยชั่วคราวในระหวางอุทธรณฎีกาไดโดยมีประกันและหลักประกัน หากศาลเห็นวาสมควรกําหนด
วงเงินประกันใหสูงขึ้น จากที่ศาลชั้น ตน หรือศาลอุทธรณกําหนดไวก็กําหนดวงเงินประกันเพิ่ม ขึ้น ได
แตไมควรเพิ่มเกินกึ่งหนึ่ง (ขอบังคับฯ ขอ ๖)
การปลอยชั่วคราวในกรณีอื่นๆ
๑) การปล อยชั่ ว คราวในคดีที่ มีห ลายขอ หา ไมว าจะเป น ความผิด กรรมเดียวผิด กฎหมาย
หลายบท หรือความผิดหลายกรรมตางกัน ใหถือขอหาที่มีอัตราโทษหนักที่สุดเปนเกณฑในการกําหนด
วงเงินประกัน ในกรณีที่จําเลยถูกฟองหลายคดีตอศาลเดียวกัน ไมวาจะถูกฟองพรอมกันหรือตางเวลากัน
ศาลอาจกํ า หนดวงเงิ น ประกั น ในแต ล ะคดี ใ ห ต่ํ า กว า เกณฑ ป กติ โดยให ใ ช ห ลั ก ประกั น ร ว มกั น ก็ ไ ด
แตวงเงินประกันรวมสําหรับทุกคดีตองไมนอยกวาเกณฑดังกลาวขางตน
๒) การปลอยชั่วคราวในคดีที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติเปนอยางอื่น
คดีความผิดที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งมีอัตราโทษปรับสูง ไมวาจะมีโทษจําคุกหรือไมก็ตาม จะปลอย
ชั่วคราวโดยมีประกันหรือหลักประกันก็ได แตไมควรกําหนดวงเงินใหเกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับขั้นสูง
สําหรับ ความผิด นั้น และไมวากรณีใดตองไมกําหนดวงเงิน ประกัน หรือหลั กประกัน ให สูงเกิน อัต รา
โทษปรับขั้นสูง ตัวอยางความผิดที่มผี ลกระทบทางเศรษฐกิจ เชน การหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร การแขงขัน
ที่ไมเปนธรรม ความผิดเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย เปนตน
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๓) การปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยที่เปนเด็กหรือเยาวชน เดิมตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๐ เมื่อเด็กหรือเยาวชนถูกจับกุม และมาถึงที่ทําการพนักงาน
สอบสวน พนักงานสอบสวนตองถามปากคําเด็กหรือเยาวชนใหเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมงและตองสงเด็ก
หรือเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยูในเขตอํานาจ และเมื่อมีคํารองขอปลอยชั่วคราว
ใหผูอํานวยการสถานพินิจดังกลาวสั่งโดยพลัน หากเห็นไมสมควรใหปลอยชั่วคราวใหรีบสงคํารองขอให
ปลอยชั่วคราวพรอมทั้งความเห็นไปใหอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูพิพากษา
หัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวแลวแตกรณีเปนผูพิจารณาสั่ง หากพิจารณาแลวมีคําสั่งอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ซึ่งศาลจะใช
ดุลพินิจกําหนดวงเงินประกันตามที่ศาลเห็นสมควร แตตองไมสูงกวาหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับฯ
ศาลจะสงคํารองขอปลอยชั่วคราวพรอมคําสั่งสงกลับไปใหผูอํานวยการสถานพินิจแจงคําสั่งใหผูตองหา
หรือจําเลยและผูประกันทราบ ผูอํานวยการจะเปนผูพิจารณาหลักประกันตามวงเงินที่ศาลกําหนด
อยางไรก็ตาม ปจจุบัน พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๒๖ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑผูมีอํานาจพิจารณาปลอยชั่วคราว
ผูตองหาหรือจําเลยซึ่งเปนเยาวชน จากผูอํานวยการสถานพินิจเปนผูพิจารณาปลอยชั่วคราวเปนใหศาล
เปนผูพิจารณาสั่ง โดยหากศาลเห็นสมควรจะมีคําสั่งปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกัน หรือโดยมีประกันก็ได
หรือจะมอบตัวใหบิดามารดา ผูปกครอง บุคคลหรือองคกรที่ศาลเห็นสมควรก็ได แตกอนที่ศาลจะมอบตัว
เด็ ก ให แ ก บุ ค คลหรื อ องคก รใด ให ศ าลเรี ย กผู อํ านวยการสถานพิ นิ จ หรื อผู ป กครองสถานที่ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายใหควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนแลวแตกรณี มาสอบถามเสียกอน
๔) การปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยเปนหญิงมีครรภหรือมีบุตรอายุไมเกิน ๓ ป อยูใน
ความดูแลหรือเปนผูเจ็บปวยซึ่งถาตองขังจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ หรือเปนผูพิการหรือ
สูงอายุซึ่งโดยสภาพรางกายหรือจิตใจอาจจะเกิดความทุกขยากลําบากเกินกวาปกติในระหวางตองขัง
ใหศาลใชดุลพินิจอนุญาตใหปลอยชั่ว คราวโดยไมตองมีประกัน หรือกําหนดวงเงินประกัน ใหต่ํากวา
เกณฑปกติได
๕) ในกรณีที่ผูรองขอประกันเปนญาติพี่นองหรือมีความเกี่ยวพันโดยทางสมรส หรือผูรองขอ
ประกันใชหลักทรัพยที่มีคาอยางอื่นที่สามารถกําหนดราคามูลคาที่แนนอนและสะดวกแกการบังคับคดี
เปนหลักประกันในการปลอยชั่วคราว ศาลอาจอนุญาตใหปลอยชั่วคราวโดยใหผูรองขอประกันวางเงินสด
หรือหลักทรัพยนั้นเพียงรอยละ ยี่สิบ จากจํานวนวงเงินประกันที่ศาลกําหนดก็ได
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐)
ปจจุบันมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในสวนที่เกี่ยวของกับการปลอย
ชั่วคราวและบังคับคดีนายประกัน ในพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ ๓๐) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผานมา และมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑ ธันวาคม

๖

๒๕๕๘) การแกไ ขครั้ง นี้มีสว นที่เกี่ยวของกับการปลอยชั่ว คราว อยูในมาตรา ๑๐๘ วรรคสาม และ
มาตรา ๑๑๐ วรรคสาม โดยมีรายละเอียดสําคัญ ดังนี้
มาตรา ๑๐๘ วรรคสาม บัญญัติวา “ในการอนุญาตใหปลอยชั่วคราว เจาพนักงานซึ่งมีอํานาจ
สั่งใหปลอยชั่วคราวหรือศาลจะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยูหรือเงื่อนไขอื่นใดใหผูถูกปลอยชั่วคราว
ปฏิ บั ติ หรื อ ในกรณี ที่ ผู นั้ น ยิ น ยอมจะสั่ ง ให ใ ช อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ อุ ป กรณ อื่ น ใดที่ ส ามารถ
ใชต รวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผูถูกปลอยชั่ว คราวก็ไ ด ทั้งนี้ เพื่อปองกัน การหลบหนี หรือ
ภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิด ขึ้น แตถาผูถูกปลอยชั่วคราวมีอายุไมถึง สิบ แปดปบริบูร ณ
แม ผู นั้ น ยิ น ยอม จะสั่ ง ให ใ ช อุ ป กรณ ดั ง กล าวได ต อ เมื่อ ผู นั้ น มี พ ฤติ ก ารณ ที่ อาจเป น ภั ยต อ บุ ค คลอื่ น
อยางรายแรง หรือมีเหตุสมควรประการอื่น”
การแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ วรรคสาม เปนการแกไข
เพิ่มเติมในเรื่องของการสั่ง อนุญ าตใหป ลอยชั่ว คราวโดยมีเ งื่อนไข ซึ่ง เดิม ในกรณีที่ศาลเห็น สมควร
ศาลอาจอนุญาตใหปลอยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยูของผูตองหาหรือจําเลย หรือจะกําหนด
เงื่อนไขใหผูตองหาหรือจําเลยปฏิบัติเพื่อปองกันการหลบหนี หรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปลอยชั่วคราวก็ได เชน ใหผูตองหาหรือจําเลยรายงานตัวตอพนักงานตามที่ศาลกําหนด
หรือหามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร หรือใหละเวนกิจกรรมบางอยางที่อาจเปน เหตุใหเกิด การ
กระทําผิดขึ้นอีก เปนตน การแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๘ วรรคสามในครั้งนี้ เปนการแกไขกําหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการนําอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางมาใชในการ
ปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย อุปกรณนี้เรียกวา Electronic Monitoring หรือเรียกโดยยอวา EM
ซึ่งเปนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสประเภทหนึ่งที่ชวยตรวจสอบการเดินทาง หรือตรวจสอบตําแหนงที่อยู
จากระยะไกล ปกติอุปกรณ EM จะอยูในรูปแบบของกําไลขอเทา ปจจุบัน EM มีระบบการทํางานอยู
๒ ระบบ คือ ระบบคลื่นความถี่ หรือระบบ RF และระบบ GPS ที่ใชสัญญาจากดาวเทียม การนํา EM
มาใชในการปลอยชั่วคราวเปนการเปดโอกาสใหผูตองหาหรือจําเลยไดรับการพิจารณาปลอยชั่วคราว
มากขึ้น อยางไรก็ตาม การกําหนดเงื่อนไขใหผูถกู ปลอยชัว่ คราวใช EM นั้น ตองเปนเรื่องที่บุคคลดังกลาว
ใหความยินยอม ศาลจะสั่งใหผูถูกปลอยชั่วคราวติด EM โดยที่บุคคลนั้นๆ ไมยินยอมไมได นอกจากนี้
มาตรา ๑๐๘ วรรคสาม ไมไดหามการนํา EM ไปใชในการปลอยชั่วคราวเยาวชน เพียงแตศาลจะสั่งใหใช
EM กับเยาวชนก็ตอเมื่อเยาวชนผูนั้นมีพฤติการณเปนภัยตอบุคคลอื่นอยางรายแรง หรือมีเหตุสมควร
ประการอื่น
มีขอสังเกตตอไปวา การนํา EM มาใชในการปลอยชั่วคราวยอมสงผลกระทบถึงหลักเกณฑ
การพิจารณาปลอยชั่วคราวที่ใชอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะการเรียกประกัน การพิจารณาหลักประกัน และ
การกําหนดวงเงินประกัน โดยหลักการเมื่อศาลมีคําสั่งใหใช EM ยอมแสดงอยูในตัววา ผูตองหาหรือ
จํ า เลยรายนั้ น ๆ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะหลบหนี ไ ม ม ากนั ก รวมทั้ ง ศาลสามารถตรวจสอบ หรื อ จํ า กั ด
การเดินทางของผูถูกปลอยชั่วคราวจากการติดตามสัญญาณจาก EM ไดโดยตรง ดังนั้น ความเสี่ยงหรือ
โอกาสที่ผูถูกปลอยชั่วคราวจะหลบหนีไมมาศาลตามนัดยอมลดลง การพิจารณาหลักประกัน หรือวงเงิน
ตามสัญญาประกันควรจะลดลงเชนเดียวกัน หรือศาลอาจใชดุลพินิจปลอยชั่วคราวโดยไมจําเปนตองมี
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หลักประกันก็ได เปนตน ดังนั้น มาตรา ๑๑๐ วรรคสาม จึงบัญญัติเพิ่มเติมวา การเรียกประกันหรือ
หลักประกันจะเรียกจนเกินควรแกกรณีมิได และตองคํานึงถึงเงื่อนไขและมาตรการปองกันตาง ๆ ที่ไดใช
กับ ผู ถูก ปล อยชั่ว คราวประกอบด ว ย ทั้ งนี้ ให เป น ไปตามหลัก เกณฑ วิ ธีก าร และเงื่อ นไขที่ กํา หนด
ในกฎกระทรวง หรือขอบังคับของประธานศาลฎีกาแลวแตกรณี อยางไรก็ตาม ปจจุบันขอบังคับประธาน
ศาลฎีกา วาดว ยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนเกี่ยวกับ การเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอย
ชั่วคราวผูตองหาจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ยังไมมีรายละเอียดหลักเกณฑในสวนนี้ไว เนื่องจาก
กฎหมายเพิ่ง แกไ ขและมีผลใชบัง คับ สํานักงานศาลยุติธ รรมอยูระหวางดําเนินการแกไ ขขอบัง คับฯ
ใหสอดคลองกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แกไขเพิ่มเติมตอไป
ขอพิจารณาตอไปมีวา เมื่อผูตองหาหรือจําเลยยินยอมใช EM แลว ผูตองหาหรือจําเลยนั้น ๆ
ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑในการใช การดูแลรักษาอุปกรณ EM ดวย เพราะตัว EM ดังกลาวก็คือ อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสประเภทหนึ่ง ศาลสามารถติดตามผูตองหาหรือจําเลยจากการตรวจสอบสัญญาณจาก
อุปกรณ EM ซึ่งติดอยูกับผูตองหาหรือจําเลยรายนั้นๆ นั่นเอง หากผูตองหาหรือจําเลยกระทําการใด ๆ
ใหตัว EM นั้นไมสามารถใชการไดไมวาโดยวิธีใด เชน พยายามถอด EM โดยไมไดรับอนุญาต หรือทําให
ระบบสัญญาณมีขอขัดของ ก็จะทําใหศาลไมสามารถตรวจสอบการเดินทางของผูตองหาหรือจําเลย
ที่ไ ดรับ อนุญ าตใหป ลอยชั่วคราวได ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๗
วรรคสอง จึงบัญญัติเพิ่มเติมวา “ในกรณีที่มีคําสั่งใหใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณอื่นใดตาม
มาตรา ๑๐๘ วรรคสาม กับผูตองหาหรือจําเลยใด ถาปรากฏวาอุปกรณดังกลาวถูกทําลายหรือทําให
ใชการไมไดไมวาโดยวิธีใด ใหสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยนั้นจะหลบหนี” เพื่อใหศาลมีอํานาจเรียก
ใหผูตองหาหรือจําเลยมาสอบถาม หรืออาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการปลอยชั่วคราวตามที่เห็นสมควร
ตอไป
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การบังคับตามสัญญาประกัน
มาตรา ๑๑๙ ในกรณีผิดสัญญาประกันตอศาล ศาลมีอํานาจสั่งบังคับตามสัญญา
ประกันหรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิตองฟอง ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกัน
หรือลดจํานวนเงินที่ตองใชตามสัญญาประกันก็ได โดยคํานึงถึงความพยายามของผูประกันในการ
ติ ด ตามตั ว ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยที่ ห ลบหนี รวมทั้ ง ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ว า มี ม ากน อ ยเพี ย งใด
ประกอบดวย และเมื่อศาลสั่งประการใดแลวฝายผูถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการ
มีอํานาจอุทธรณได คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด
เงินสดหรือหลักทรัพยอื่นที่นํามาวางตอศาลเพื่อเปนหลักประกันตามมาตรา ๑๑๔
ไมอยูในขายที่จะถูกยึดหรืออายัดเพื่อชําระหนี้ใหแกเจาหนี้อื่นจนกวาความรับผิดตามสัญญาประกัน
จะระงับสิ้นไป เวนแตศาลเห็นวาหนี้ของเจาหนี้นั้นมิไดเกิดจากการฉอฉลและมีคําสั่งใหปลอยทรัพย
ดังกลาว
ในกรณีที่จําเปนตองมีการบังคับคดีเพราะผิดสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง ใหศาล
มีอํา นาจออกหมายบัง คับคดี หรือคํ าสั่ง อื่นใดเพื่อบั งคับเอาแกทรัพ ยสินของบุ คคลซึ่ งตองรับผิ ด
ตามสัญญาประกันไดเสมือนวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา โดยใหเจาพนักงานศาลที่ไดรับแตงตั้ง
และพนั ก งานอั ยการเป น ผูมี อํ า นาจหน า ที่ ในการบั ง คับ ตามสั ญ ญาประกั น และให เ จา พนัก งาน
บังคับคดี กรมบังคับคดี มีอํานาจหนาที่ยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูประกันและขายทอดตลาดตามที่
ไดรับแจงจากศาล หรือพนักงานอัยการ และถาจะตองขายทรัพยสินที่วางเปนหลักประกันไวตอศาล
เมื่อศาลสงทรัพยสินหรือหนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสินนั้นไปยังเจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี
ใหถือวาไดมีการยึดทรัพยสินดังกลาวแลว ทั้งนี้ มิใหหนวยงานของรัฐเรียกคาฤชาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายจากผูดําเนินการบังคับคดี
การบังคับคดีตามมาตรานี้ ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
โดยอนุโลม เวนแตประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญศาลฎีกาจะออกขอบังคับ
กําหนดไวเปนอยางอื่น ขอบังคับนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ขอพิจารณา
เมื่อศาลสั่งปรับผูประกันและผูเปนหลักประกันที่ผิดสัญญาประกันแลว ศาลมีอํานาจที่จะสั่ง
บัง คับ ตามสัญ ญาประกัน หรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิตองฟอง ซึ่งเดิมศาลไดใชอํานาจดังกลาว
ในการใชดุลพินิจสั่งงดหรือลดคาปรับใหแกผูประกันตามที่เห็นสมควร (คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๑๖/๒๕๓๐)
โดยมีแนวทางการใชดุลพินิจงดหรือลดคาปรับ เชน พิจารณาจากระยะเวลาที่ผูประกันและผูเปนหลักประกัน
นํ าตั วผู ต องหาหรื อจํ าเลยมาส งศาล หรื อเป นการผิ ดสั ญญาประกั นครั้ งแรก หรื อผู ประกั นและผู เป น
หลักประกันมีสวนรวมในการไดตัวผูตองหาหรือจําเลยมาสงศาล เชน เปนผูติดตามนําตัวมาสงหรือจับกุม
ผูตองหาหรือจําเลยสง ใหเจาพนักงาน หรือนําชี้ใหเจาพนักงานจับกุมตามหมายจับของศาล รวมทั้ง
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อาจพิจารณาถึงความเสียหายตอกระบวนพิจารณาคดีดวย (คูมือการปลอยชั่วคราว หนา ๖๔ - ๖๕)
เนื่องจากการทําสัญญาประกันในการปลอยชั่วคราวตลอดจนการบังคับหลักประกันมิไดมีความมุงหมาย
เพื่อชดเชยความเสียหายทางทรัพย สิน หรือแสวงหารายได ใหแ กทางราชการดัง เชน หนี้ใ นทางแพ ง
หากแตเปนขั้นตอนในกระบวนการคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่ไดรับการสันนิษฐานวาเปน
ผูบริสุทธิ์มิใหตองถูกคุมขังระหวางการพิจารณา การบังคับหลักประกันก็เปนมาตรการเรงรัดผูประกัน
ให ติ ด ตามตั ว ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยมาส ง คื น ศาลเพื่ อ มิ ใ ห เ กิ ด ความเสี ย หายต อ การพิ จ ารณาคดี แ ละ
กระบวนการยุตธิ รรม กฎหมายจึงใหศาลสั่งงดหรือลดคาปรับได การตีความและบังคับตามสัญญาประกัน
นาจะตองพิเคราะหถึงความประสงคอันแทจริงของการทําสัญญาประกันดวย
มาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง ที่แกไขใหม ในสวนที่บัญญัติวา “ศาลอาจสั่งงดการบังคับตามสัญญา
ประกันหรือลดจํานวนเงินที่ตองใชตามสัญญาประกันก็ได โดยคํานึงถึงความพยายามของผูประกันในการ
ติดตามตัวผู ตองหาหรือจํ าเลยที่ หลบหนี รวมทั้ งความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้ นวามี มากนอยเพี ยงใดประกอบดวย”
เปนการนําแนวทางการใชดุลพินิจของศาลในทางปฏิบัติมาบัญญัติขึ้นเปนกฎหมายเพื่อใชเปนหลักเกณฑ
ทั่วไปในการบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ศาลจะสั่งงดหรือลดคาปรับ อยางไรก็ตาม ศาลยังคง
มีอํานาจสั่งเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควรตามพฤติการณแหงคดีเปนกรณี หากมีเหตุตามกฎหมายที่จะงดหรือ
ลดคาปรับใหแกผูประกัน ศาลยอมมีอํานาจที่จะสั่งตามที่เห็นสมควรได ทั้งนี้ เมื่อศาลสั่งประการใดแลว
ผูถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการอาจอุทธรณได คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณเปนที่สุด
สถานะของเงินสดหรือหลักทรัพยอื่นที่วางเปนหลักประกันตอศาล
การที่ผูประกันนําเงินสดหรือหลักทรัพยอื่นมาวางตอศาลเพื่อเปนหลักประกันในการปลอย
ชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย เงินหรือหลักทรัพยนั้นยัง คงเปนของผูประกัน จึงอาจถูกเจาหนี้อื่นของ
ผูประกันหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยของผูประกันในกรณีที่ผูประกันตกเปนบุคคลลมละลายยึดหรือ
อายัดไปชําระหนี้ได ซึ่งสถานการณดังกลาวทําใหเปนภาระแกผูตองหาหรือจําเลยที่ตองหาหลักประกัน
มาเปลี่ยนเพื่อใหไดรับการปลอยชั่วคราวตอไป ทั้งยังเปนชองทางใหผูประกันที่ไมสุจริตใชวิธีสรางหนี้
สมยอมแลว ใหบุคคลอื่นนําไปฟองเพื่ออาศัยหมายบัง คับคดีมายึดหรืออายัด หลักประกันกลับคืน ไป
ซึ่งลวนแตกระทบตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๙ โดยมาตรา
๑๑๙ วรรคสอง บัญญัติใหเงินสดหรือหลักทรัพยอื่นที่นํามาวางตอศาลเพื่อเปนหลักประกันตามมาตรา
๑๑๔ ไมอยูในขายที่จะถูกยึดหรืออายัด เพื่อชําระหนี้ใหแกเจาหนี้อื่นจนกวาความรับผิด ตามสัญ ญา
ประกั น จะระงั บ สิ้ น ไป เว น แต ศ าลเห็ น ว า หนี้ ข องเจ า หนี้ นั้ น มิ ไ ด เ กิ ด จากการฉ อ ฉลและมี คํ า สั่ ง ให
ปลอยทรัพยดังกลาว
ความรับผิดตามสัญญาประกันระงับสิ้นไปเมื่อใด ตองพิจารณาตามมาตรา ๑๑๘ คือ เมื่อมีการ
ขอถอนทรัพยประกันหรือขอถอนหลักประกัน โดยมอบตัวผูตองหาหรือจําเลยคืนตอศาลหรือโดยเหตุอื่น
เช น ผู ป ระกั น เสี ย ชี วิ ต ก อ นผิ ด สั ญ ญาประกั น หรื อ ผู ป ระกั น ชํ า ระค า ปรั บ ครบถ ว นตามคํ า สั่ ง ศาล

๑๑

ส ว นการล ว งเลยระยะเวลาบั ง คั บ คดี ไ ม เ ป น เหตุ ใ ห ค วามรั บ ผิ ด ตามสั ญ ญาประกั น ระงั บ สิ้ น ไปตาม
บทบัญญัติดังกลาว
หลั ก การที่ ม าตรา ๑๑๙ วรรคสอง บัญ ญั ติใ ห เงิ น หรื อ หลั ก ทรั พย ที่ ว างไว ต อศาลเพื่ อเป น
หลักประกันตามมาตรา ๑๑๔ ไมอยูในขายที่จะถูกยึดหรืออายัดเพื่อชําระหนี้แกเจาหนี้อื่นจนกวาความ
รับผิดตามสัญญาประกันจะระงับสิ้นไป มีเจตนารมณเพื่อคุมครองมิใหหลักประกันถูกยึดหรืออายัดในคดี
อื่นโดยไมสมควรอันจะทําใหกระบวนการยุติธรรมในชั้นที่จะบังคับตามสัญญาประกันเกิดความยุงยาก
และสรางภาระแกผูตองหาหรือจําเลยที่ตองหาหลักประกันมาเปลี่ยน มีขอสังเกตวา บทบัญญัติดังกลาว
มีผลเปนการทั่วไปวา เงินสดหรือหลักทรัพยที่วางตอศาลเพื่อเปนหลักประกันจะถูกยึดหรืออายัดไปชําระ
หนี้อื่นใดไมไดทั้งสิ้นจนกวาความรับผิดตามสัญญาประกันจะระงับสิ้นไป โดยไมคํานึงวาจะเปนการยึด
หรืออายัด โดยบุคคลหรือองคกรใด แตไมรวมถึงกรณียึดทรัพยสินเพื่อบังคับโทษปรับทางอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ หรือการที่ทรัพยสินตกเปนของแผนดินหรือถูกริบตามกฎหมายอื่น
เพราะไมใชเปนการกระทําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชําระหนี้ ดังนี้ เจาหนี้ตามคําพิพากษาของผูประกัน
หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยของผูประกันในกรณีที่ผูประกันเปนบุคคลลมละลาย ตลอดจนหนวยงาน
ของรัฐที่มีอํานาจยึดอายัดทรัพยสินเพื่อชําระหนี้ไดเองโดยไมตองฟอง หากประสงคจะยึดหรืออายัด
หลักประกันในการปลอยชั่วคราวไปเพื่อชําระหนี้อื่น ยอมอยูภายใตบังคับของมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง
เชนเดียวกัน
ในกรณีที่ผูประกันผิดสัญญาประกันตอศาลและศาลสั่งบังคับหลักประกันโดยมีการยึดหรือ
อายั ด ทรั พ ย สิ น แล ว แต อ ยู ร ะหว า งการขายทอดตลาด เจ า หนี้ อื่ น ของผู ป ระกั น มี สิ ท ธิ ข อเฉลี่ ย หนี้
จากหลักประกันดังกลาวไดตามหลักเกณฑในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๙๐ โดย
ไมตองหามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๙ วรรคสอง เนื่องจากมิไดเปนการ
ยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น อีกทั้งการรองขอเฉลี่ยทรัพยทําใหศาลมีโอกาสตรวจสอบหนี้ที่นํามาขอเฉลี่ย
วาเปนหนี้อันแทจริงมิใชหนี้สมยอมกันหรือไมเชนเดียวกัน และหากมิไดเปนหนี้กันจริงศาลยอมมีอํานาจ
ไมอนุญาตใหเขาเฉลี่ยทรัพย (คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๔๔/๒๕๓๕)
การขอใหศาลมีคําสั่งปลอยทรัพยหลักประกัน
ขอจํากัดที่วาเงินสดหรือหลักทรัพยที่วางเปนหลักประกันตอศาลไมอยูในขายที่จะถูกยึดหรือ
อายัดเพื่อชําระหนี้อื่นมิไดเปนการเด็ดขาด เพราะมีขอยกเวนในกรณีที่ศาลเห็นวาหนี้ของเจาหนี้นั้น
มิไดเกิดจากการฉอฉลและมีคําสั่งใหปลอยทรัพย เจาหนี้ก็มีสิทธิยึดอายัดทรัพยสินนั้นไดตามปกติอันเปน
การคุมครองใหเจาหนี้ที่แทจริงไดรับชําระหนี้จากทรัพยสินของลูกหนี้
มาตรา ๑๑๙ วรรคสอง ไมไดบัญญัติกระบวนพิจารณาในการขอใหศาลมีคําสั่งปลอยทรัพยวา
จะตองยื่นคํารองตอศาล ดังนั้น ถาความปรากฏแกศาลวามีเหตุที่จะตองมีคําสั่งปลอยทรัพยหลักประกัน
หรือไม เชน เจาพนักงานพิทักษทรัพยหรือกรมสรรพากรมีหนังสือขอรับตนฉบับโฉนดที่ดินหลักประกัน
จากศาลเพื่อนําไปชําระหนี้ ศาลยอมมีอํานาจหยิบยกเรื่องดังกลาวขึ้นพิจารณาได หรือผูมีสวนไดเสีย

๑๒

อาจยื่ น คํ า ร อ งขอให ศ าลมี คํ า สั่ ง ปล อ ยทรั พ ย ก็ ไ ด และศาลมี อํ า นาจไต ส วนพยานหลั ก ฐานตามที่
เห็น สมควร โดยมีประเด็นสําคัญ ที่ศาลตองพิจารณาวา หนี้ของเจาหนี้อื่น นั้นมิไดเกิดจากการฉอฉล
หรือไม ซึ่งมุงหมายถึงความไมสุจริตของฝายเจาหนี้เปนสําคัญ กระบวนการดังกลาวทําใหศาลมีโอกาส
เขาไปตรวจสอบไดวาหนีอ้ ื่นนั้นมีมูลหนี้อันแทจริง โดยมิใชหนี้ที่สมยอมกันทําขึ้นหรือไมดวย กรณีที่ฟงได
วา ไม มี มูล หนี้ อั น แท จ ริ ง ศาลก็ ช อบที่ จ ะมีคํ า สั่ ง ยกคํ า ร อ งหรื อ มี คํ าสั่ ง ไม ป ล อ ยทรั พย ซึ่ ง ตอ งถื อ ว า
หลักทรัพยนั้นยังคงเปนหลักประกันในการปลอยชั่วคราว แตหากศาลเห็นวาหนี้ของเจาหนี้อื่นเปนหนี้สิน
กันจริงโดยมิไดเกิดจากการฉอฉล ศาลยอมมีคําสั่งปลอยทรัพยเพื่อใหนํายึดหรืออายัดชําระหนี้อื่นตอไป
กรณีที่ศาลมีคําสั่งปลอยทรัพยผูตองหาหรือจําเลยอาจตองหาหลักประกันมาเปลี่ยนแทนหลักทรัพยเดิมที่
ศาลสั่งปลอย
คําวา “ศาล” ในมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง หมายถึงศาลที่รับหลักประกันซึ่งจะตองเปนผูวินิจฉัย
และออกคําสั่งวาสมควรปลอยทรัพยสินที่เปนหลักประกันใหเจาหนี้อื่นหรือไม

การบังคับคดีผูประกัน
เมื่อศาลอนุญ าตใหป ลอยผูตองหาหรือจําเลยชั่ว คราวแลว หากผู ประกัน ไมสงตัว ผูตองหา
หรือจําเลยตามนัดยอมเปน การผิด สัญ ญาประกัน ตอศาล ซึ่งมาตรา ๑๑๙ วรรคสาม ใหอํานาจศาล
สั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิตองฟอง ในกรณีที่หลักประกันเปนเงินสด
ศาลมีอํานาจสั่งใหริบเงินหลักประกัน ชําระคาปรับไดทันที โดยไมตองมีคําบังคับหรือหมายบังคับคดี
แตในกรณีที่หลักประกันเปนหลักทรัพยอื่น เชน ที่ดิน พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน หรือกรณีใชบุคคล
เปนหลักประกันก็ตองมีกระบวนการบังคับคดียึดหรืออายัดทรัพยสินเพื่อขายทอดตลาดนําเงินมาชําระ
คาปรับตอไป การบังคับตามสัญญาประกันจึงมีทั้งกรณีที่ตองบังคับคดีและไมตองบังคับคดี
หลักเกณฑและวิธีการบังคับคดีผูประกัน
กรณีที่จะตองดําเนินการบังคับคดีเพื่อใหไดเงินมาชําระคาปรับในรายที่ผูประกันใชหลักทรัพยอื่น
ที่ไมใชเงินสดเปนหลักประกันหรือใชบุคคลเปนประกัน มาตรา ๑๑๙ วรรคสี่ กําหนดใหการบังคับคดี
ตองปฏิบัติต ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยอนุโ ลม เวน แตมีขอบังคับ ของประธาน
ศาลฎีกากําหนดเปนอยางอื่น ซึ่งปจจุบันยังไมมีขอบังคับประธานศาลฎีกาเชนวานี้ แตมีหลักเกณฑและ
วิธีการบังคับคดีบางประการที่มาตรา ๑๑๙ ไดกําหนดไวโดยเฉพาะแตกตางจากหลักเกณฑและวิธีการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ในการบังคับคดีผูประกัน หากไมมีกรณีที่ตองดําเนินการทางเจาพนักงานบังคับคดีโดยการยึด
อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินแลว ศาลยอมไมมีความจําเปนตองออกหมายบังคับคดี มาตรา ๑๑๙

๑๓

วรรคสาม จึงบัญญัติใหอํานาจศาลในการออกคําสั่งอื่น ใดเพื่อบังคับเอาแกทรัพยสินของผูประกันได
เสมือนวาเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาเชน ออกคําสั่งใหเจาพนักงานศาลยื่นคํารองขอเฉลี่ยทรัพยของ
ผูประกันที่ถูกยึดหรืออายัดไวในคดีอื่นเพื่อนําเงินที่ไดจากการเฉลี่ยมาชําระคาปรับหรือศาลออกคําสั่ง
อายั ด สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งของผู ป ระกั น เอง หรื อ อกคํ า สั่ ง ให เ จ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ส ง เงิ น ที่ ไ ด จ ากการ
ขายทอดตลาดหลักประกันในคดีอื่นมาชําระคาปรับ เปนตน
ผูมีอํานาจหนาที่ดําเนินการบังคับคดี
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๑๙ วรรคสอง ได บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ
ผูที่มีอํานาจหนาที่ในการบังคับตามสัญญาประกันไดแก
(๑) เจ า พนั ก งานศาลที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง หมายถึ ง เจ า หน า ที่ ศ าลที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง จากศาลให
ดําเนินการบังคับตามสัญญาประกัน
(๒) พนักงานอัยการ ซึ่งเปนการกําหนดอํานาจหนาที่สอดคลองกับอํานาจหนาที่ของพนักงาน
อัยการตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔ ที่บัญญัติให
พนั ก งานอั ย การมี อํ า นาจและหน า ที่ ดํ า เนิ น คดี ใ นการบั ง คั บ ให เ ป น ไปตามสั ญ ญาประกั น และ
มีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๒๓/๒๕๓๗ วินิจฉัยวา “พนักงานอัยการซึ่งเปนทนายความของแผนดินเปน
ผูดําเนินคดีในการบังคับใหเปนไปตามสัญญา ซึ่งหมายถึงการขอใหศาลออกหมายบังคับคดีการนํายึด
และจัดการอื่นใดในทางอรรถคดีเพื่อเปนผลใหไดเงินคาปรับตามคําสั่งศาล”
เจาพนักงานบังคับคดี
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๑๙ วรรคสาม ได บั ญ ญั ติ ใ ห
เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจหนาที่ยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูประกันและขายทอดตลาด โดยให
เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจยึดอายัดทรัพยสินออกขายทอดตลาดตามที่ไดรับแจงจากศาลหรือพนักงาน
อัยการซึ่งเปนผูที่มีอํานาจหนาที่ในการบังคับคดีดังที่ไดกลาวมาแลว เหตุที่ตองบัญญัติถึงอํานาจหนาที่
ของเจาพนักงานบังคับคดีไวโดยเฉพาะเชนนี้ เนื่องจากโดยทั่วไปเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจหนาที่
เฉพาะในการบังคับคดีแพงและเปนการดําเนินการตามที่ไดรับการรองขอจากเจาหนี้ตามคําพิพากษา
จึงจําเปนตองบัญญัติใหเจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจหนาที่ครอบคลุมไปถึงในการบังคับคดีผูประกัน
ในคดีอาญาดวย และสามารถดําเนิน การยึด หรืออายัดหรือขายทอดตลาดทรัพยสิน ตามที่ไดรับแจง
จากศาลหรือพนักงานอัยการโดยไมตองคํานึงวาเจาพนักงานศาลหรือพนักงานอัยการที่ดําเนินการ
บังคับคดีเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือไม
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การบังคดีเอาแกทรัพยสินที่วางเปนหลักประกันตอศาล
ในการบังคับคดีแพง หากมีกรณีตองขายทอดตลาดทรัพยสินใดก็จะตองมีการยึดทรัพยสินนั้น
เสียกอนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐๖ การบังคับคดีผูประกันในคดีอาญา
ก็ตองนําหลักเกณฑเดียวกันมาใชโดยอนุโลมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๑๑๙ วรรคสี่ แตในกรณีที่ทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดเปนทรัพยสินที่ผูประกันนํามาวางเปนหลักประกัน
ตอศาลในการปลอยชั่วคราว มาตรา ๑๑๙ วรรคสาม ไดบัญญัติวิธีการบังคับคดีขึ้นเปนพิเศษเปนการ
เฉพาะว า เมื่ อ ศาลส ง ทรั พ ย สิ น หรื อ หนั ง สื อ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ทรั พ ย สิ น นั้ น ไปยั ง เจ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี
กรมบั ง คั บ คดี ให ถื อ ว า ได มี ก ารยึ ด ทรั พ ย สิ น ดั ง กล า วแล ว ดั ง นั้ น เจ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ช อบที่ จ ะ
ดําเนินการขั้นตอนที่เกี่ยวของตอไป เชน แจงการยึดใหนายทะเบียนและผูมีสวนไดเสียทราบโดยไมตองมี
การนํายึดทรัพยสินนั้นอีก
วิธีการดังกลาวขางตนใชสําหรับการบังคับคดีเอาแกทรัพยสินที่วางเปนหลักประกันตอศาล
เทานั้น หากเปนทรัพยสินอื่นตองมีการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นตามกระบวนการปกติ
การออกหมายบังคับคดี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๙ วรรคสาม บัญญัติถึงผูที่มีอํานาจหนาที่
ในการบั ง คั บ ตามสัญ ญาประกั น ไดแ ก เจ าพนั กงานศาลที่ ไ ดรั บ แตง ตั้ ง และพนั กงานอั ย การ ดั ง นั้ น
หมายบังคับคดีจึงควรระบุเจาพนักงานศาลที่ไดรับแตงตั้งและพนักงานอัยการเปนผูดําเนินการบังคับคดี
สําหรับปญหาวาหมายบังคับคดีที่ศาลไดออกตั้งเจาพนักงานบังคับคดีไวกอนที่กฎหมายมีผล
ใชบังคับโดยระบุใหหัวหนาสํานักงานประจําศาลยุติธรรมเปนผูดําเนินการบังคับคดีนั้นยังมีผลใชไดตอไป
หรือจะตองออกหมายใหม เห็นวา มาตรา ๑๑๙ ที่แกไขใหมไมไดบัญญัติใหหัวหนาสํานักงานประจํา
ศาลยุติธรรมไมใชเจาหนี้ตามคําพิพากษาอีกตอไป แตใหเจาพนักงานศาลที่ไดรับแตงตั้งหรือพนักงาน
อัยการมีอํานาจหนาที่ดําเนิน การบัง คับคดี ซึ่งเปนการเปลี่ยนผูมีอํานาจดําเนิน การบัง คับคดีโดยผล
ของกฎหมาย สาระสําคัญของหมายบังคับคดีเปนการตั้งเจาพนักงานบังคับคดีใหมีอํานาจหนาที่ยึดอายัด
ทรัพยสินในการบังคับคดีจึงไมถูกกระทบกระเทือนจากการแกไขกฎหมาย หมายบังคับคดีที่ออกกอน
วัน ที่ กฎหมายใช บั ง คับ ที่ ร ะบุ ให หั ว หน า สํา นั กงานประจํา ศาลยุ ติธ รรมเป น ผู นํ ายึ ด จึ ง ยั ง สามารถใช
ดําเนินการบังคับคดีตอไปได โดยไมจําตองออกหมายบังคับคดีใหม
การยึดหลักประกันมีผลเมื่อใด
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐๓ และมาตรา ๓๐๔ บัญ ญัติถึง วิธียึด
สังหาริมทรัพยมีรูปรางและการยึด อสังหาริมทรัพยข องลูกหนี้ตามคําพิพากษา โดยมีสาระสําคัญคือ
ถาเปนการยึดสังหาริมทรัพยมีรูปรางเจาพนักงานบังคับคดีตองนําทรัพยสินนั้นมาและฝากไว ณ สถานที่
ใดหรื อแกบุ ค คลใดตามที่ เ ห็น สมควร และแจ งการยึ ด ใหลู กหนี้ ต ามคํ าพิ พ ากษาทราบ สว นการยึ ด
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อสังหาริมทรัพยตองจัดทําโดยนําเอาหนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสินนั้นมาและฝากไว ณ สถานที่ใด หรือ
แกบุคคลใดตามที่เห็นสมควรและแจงการยึดใหลูกหนี้ตามคําพิพากษา และเจาพนักงานที่ดินผูมีหนาที่
ทราบ เมื่อมีการยึดทรัพยสินตามวิธีการดังกลาวแลวยอมถือวาการยึดสมบูรณตามกฎหมาย และมีผล
สําคัญตามมาตรา ๓๐๕ คือ การที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาไดกอใหเกิด โอนหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิ
ในทรั พ ย สิ น ที่ ถู ก ยึ ด ภายหลั ง ที่ ไ ด ทํ า การยึ ด ไว แ ล ว ไม อ าจใช ยั น แก เ จ า หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาหรื อ
เจาพนักงานบังคับคดี ขั้นตอนสําคัญของวิธียึดอสังหาริมทรัพยเพื่อใหการยึดสมบูรณตามกฎหมายคือ
การแจงใหเจาพนักงานที่ดินบันทึกการยึดไวในทะเบียน (คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๕๓/๒๕๓๖, ๒๓๔๘/๒๕๒๘,
๓๓๖๔/๒๕๒๗)
คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๖๔/๒๕๒๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐๔
มุงประสงคคุมครองถึงบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริต ดวยจึงบัญญัติใหเจาพนักงานบังคับคดีตองแจง
ใหเจาพนักงานที่ดิน ผูมีห นา ที่ทราบ และใหเจาพนักงานที่ดิน บัน ทึกการยึด ไวในทะเบียน เมื่อผูรอง
ซื้อและรับ โอนที่พิพาทในวัน เดียวกับ ที่เจาพนักงานบัง คับ คดีทํา การยึด โดยรับโอนภายหลังการยึด
แตตางเวลากัน เจาพนักงานที่ดินยังไมไดรับแจงการยึดจากเจาพนักงานบังคับคดี ดังนี้ จึงใชยันผูรอง
ซึ่งรับโอนโดยสุจริตไมได
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๙ วรรคสาม ไดกําหนดกระบวนการ
บังคับคดีสําหรับกรณีที่ทรัพยสินที่จะบังคับเปนหลักประกันที่วางตอศาลไวเปนการเฉพาะวาถาจะตอง
ขายทรัพยสินที่วางเปนหลักประกันไวตอศาล เมื่อศาลสงทรัพยสินหรือหนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสินนั้น
ไปยังเจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ใหถือวาไดมีการยึดทรัพยสินดังกลาวแลว เปนการยกเวน
ไมตองใหเจาพนักงานศาลหรือพนักงานอัยการนํายึดทรัพยสินนั้นอีกเทานั้น เจาพนักงานบังคับคดียังคง
มีหนาที่ตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๐๔ ที่จะตองแจงการยึดใหผูประกันทราบและแจงเจาพนักงานที่ดิน
ผูมีหนาที่บันทึกการยึดไวในทะเบียนเพื่อใหการยึดสมบูรณตามกฎหมายและมีผลตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐๕
การใชบังคับตามมาตรา ๑๑๙ ที่แกไขใหม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๙ แกไขเพิ่ม เติมโดยมาตรา ๖ แหง
พระราชบัญ ญัติแ กไ ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับ ที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยมาตรา ๒ บัญญัติ ใหพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับตั้งแตวั นถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘) จึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป โดยไมมีบทเฉพาะกาลกําหนดมิใหใชบทบัญญัติทแี่ กไขใหมบังคับแกคดีที่คาง
พิจารณาหรือดําเนิน การอยูในวันที่พระราชบัญ ญัติดังกลาวมีผลใชบังคับ ดัง นั้น ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๙ ที่แกไขใหม จึงผูกพันและใชบังคับแกบุคคลที่เกี่ยวของทันที
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ระยะเวลาในการบังคับคดี
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาความอาญา มาตรา ๑๑๙ วรรคสี่ บั ญ ญัติ ใ หก ารบั ง คับ คดี
ผูประกันถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม การบังคับคดีจึงตองกระทํา
ภายใน ๑๐ ป นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งปรับตามคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๙๖/๒๕๕๕ ระยะเวลา ๑๐ ป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๗๑ เปนระยะเวลาในการดําเนินคดีจึงสามารถ
ยนและขยายไดตามหลักเกณฑในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓ (คําพิพากษาฎีกา
ที่ ๖๒๖๖/๒๕๕๕, ๔๓๐๖/๒๕๕๕) แตถาไดมีการรองขอใหบังคับคดีครบตามหลักเกณฑภายใน ๑๐ ป
นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งแลว เจาพนักงานบังคับคดียอมมีอํานาจดําเนินการบังคับคดีตอไปไดแมลวงเลย
ระยะเวลา ๑๐ ป ไปแลว (คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๑๗๗/๒๕๕๕, ๑๔๙๖/๒๕๕๕, ๔๒๐๓/๒๕๕๔)
การบังคับคดีผูประกันตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสามนี้ นอกจากศาลมีอํานาจออกหมายบังคับคดี
ในกรณีที่จําเปนตองดําเนินการผานเจาพนักงานบังคับคดีโดยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
แลว บางกรณีที่ไ มมีความจําเปน ตองดําเนิน การทางเจาพนักงานบัง คับ คดี ศาลก็อาจไมออกหมาย
บังคับคดีได แตศาลอาจออกคําสั่งอื่นใดเพื่อบังคับเอาแกทรัพยสินของบุคคลซึ่งตองรับผิดตามสัญญา
ประกัน เชน ออกคําสั่งใหเจาพนักงานศาลที่ไดรับแตงตั้งยื่นคํารองขอเฉลี่ยทรัพยของผูประกันที่ถูกยึด
หรืออายัดไวในคดีอื่นเพื่อนําเงินที่ไดจากการเฉลี่ยมาชําระคาปรับหรือศาลออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกรอง
ของผูประกันเอง เปนตน
คาฤชาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการบังคับคดี
มาตรา ๑๑๙ วรรคสี่ บัญญัติมิใหหนวยงานของรัฐเรียกคาฤชาธรรมเนียมหรือคาใชจายจาก
ผูดําเนินการบังคับคดี ซึ่งนอกจากเปนการยกเวนใหเจาพนักงานศาลหรือพนักงานอัยการที่ดําเนินการ
บังคับคดีไมตองชําระคาฤชาธรรมเนียมที่จะตองชําระตอศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดีตามที่มีกฎหมาย
กําหนดใหตองเสียแลว ยกเวนตลอดไปถึงคาใชจายของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการบังคับคดี เชน
คาใชจายในการบังคับคดี คาใชจายในการสืบหาทรัพย คาคัดถายเอกสารสิทธิ คาตรวจสอบการมีชื่อ
เปนผูถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน เปนตน

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๐๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอํานาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราวหรือศาลจะกําหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้นั้นยินยอมจะสั่ง
ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจํากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราวก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้า
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ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อ
ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควรประการอื่น”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๑๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การเรียกประกันหรือหลักประกันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะเรียกจนเกินควรแก่กรณีมิได้
และต้องคํานึงถึงเงื่อนไขและมาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่ได้ใช้กับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประกอบด้วย ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๑๑๗ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
“ในกรณีที่มีคําสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสาม
กับผู้ต้องหาหรือจําเลยใด ถ้าปรากฏว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกทําลายหรือทําให้ใช้การไม่ได้ไม่ว่าโดยวิธีใด
ให้สันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้นหนีหรือจะหลบหนี”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๙ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๙ ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอํานาจสั่งบังคับตามสัญญาประกัน
หรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้อง ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงิน
ที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันก็ได้ โดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจําเลย
ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใดประกอบด้วย และเมื่อศาลสั่งประการใดแล้ว
ฝ่ายผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอํานาจอุทธรณ์ได้ คําวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์
ให้เป็นที่สุด
เงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นที่นํามาวางต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกันตามมาตรา ๑๑๔ ไม่อยู่ในข่ายที่
จะถูก ยึด หรื ออายั ดเพื่อ ชําระหนี้ ใ ห้แ ก่เ จ้าหนี้ อื่น จนกว่ าความรั บผิ ด ตามสั ญญาประกัน จะระงับ สิ้น ไป
เว้นแต่ศาลเห็นว่าหนี้ของเจ้าหนี้นั้นมิได้เกิดจากการฉ้อฉลและมีคําสั่งให้ปล่อยทรัพย์ดังกล่าว
ในกรณีที่ จํา เป็น ต้อ งมี ก ารบัง คับคดี เ พราะผิด สั ญญาประกั น ตามวรรคหนึ่ง ให้ ศ าลมีอํ านาจ
ออกหมายบังคับคดีหรือคําสั่งอื่นใดเพื่อบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของบุคคลซึ่งต้องรับผิดตามสัญญาประกันได้
เสมือนว่าเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษา โดยให้เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งและพนักงานอัยการเป็นผู้มี
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อํานาจหน้าที่ในการบังคับตามสัญญาประกัน และให้เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี มีอํานาจหน้าที่ยึด
หรืออายัดทรัพย์สินของผู้ประกันและขายทอดตลาดตามที่ได้รับแจ้งจากศาล หรือพนักงานอัยการ และถ้า
จะต้ อ งขายทรัพ ย์สิ นที่ วางเป็ น หลักประกั น ไว้ต่ อศาล เมื่อ ศาลส่ งทรัพ ย์สิ นหรื อ หนัง สือ สํา คัญ สําหรั บ
ทรัพย์สินนั้นไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ให้ถือว่าได้มีการยึดทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้
มิให้หน่วยงานของรัฐเรียกค่าฤชาธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากผู้ดําเนินการบังคับคดี
การบังคับคดีตามมาตรานี้ ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม
เว้นแต่ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะออกข้อบังคับกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อบังคับนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๗ เมื่อครบสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มี
การประเมินความคุ้มค่าและภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ อุปกรณ์อื่นใด
ตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ให้กําหนด
อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องมีข้อยกเว้นในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินพอที่จะชําระด้วย
มาตรา ๘ ให้ ป ระธานศาลฎี ก า นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควรให้นําอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัว
ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทําลายอุปกรณ์ดังกล่าวหรือทําให้ใช้การไม่ได้ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้ผู้ต้องหาและจําเลยมีโอกาสได้รับ
การปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควรกําหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจํานวนเงิน
ที่ต้องใช้ตามสัญญาประกันโดยคํานึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่หลบหนี รวมทั้งความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี
โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขสํอานับักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
คับของประธานศาลฎีกกาา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตองหาหรืสํอาจํนัากเลยในคดี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในการปลอยชัว่ คราวผู
อาญา
พ.ศ. ๒๕๔๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัโดยที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห งกราชอาณาจั
ก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐กามาตรา ๒๓๙

บัญญัติหามมิใหเรียกหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาจนเกินควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แกกรณี และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๐ วรรคสาม บัญญัติใหประธาน
ศาลฎีกาออกขสํอานับักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
คับวางหลักเกณฑ วิธีกการและเงื
่อนไขเกี
วกับการเรียกประกันหรื
า
สํานัก่ยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อหลักประกัน
ประธานศาลฎีกาจึงออกขอบังคับนี้ซึ่งมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และมาตราสํา๓๖
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของบุคคล ซึ่งมาตรากา ๒๙ ประกอบกั
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑
ของรัฐธรรมนูญ กา
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แหงกฎหมายไว ดังตอไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อสํานไขเกี
่ยวกับการเรียกประกั
นในการปลอยชั่วคราวผู
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นหรือหลักประกั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ตองหาหรือ
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘”

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกแย
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอก๓า ในกรณีที่มสํีรานัะเบี
ยบ ประกาศหรือคําสัก่งาอื่นใด ซึ่งขัดหรื
งกับขอบังคับนี้ กา

ใหปฏิบัติตามขอบังคับนี้แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๔ เมื่อศาลพิจารณาคํารองขอใหปลอยชั่วคราวแลวเห็นวาเปนกรณีที่สมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหปลอยชั่วคราวไดตามประมวลกฎหมายวิ
ธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘
ก็ใหศาลพิจารณา
วาจะใหปลอยชัสํา่วนัคราวโดยมี
ประกันหรือไมกามีประกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในการพิจารณาวาการปลอยชั่วคราวควรจะมีประกันหรือไมตองมีประกัน ใหศาล
พิ จ ารณาถึ ง ความรกา ยแรงแห ง ขสําอนัหา
สาเหตุ แ ละพฤติ กการณ
ด รวมทั้ ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ก ารกระทํ
สําานัความผิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
บุคลิกลักษณะ นิสัย สภาพทางรางกายและจิตใจ การศึกษา การประกอบอาชีพการงาน ประวัติ
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํวานัและความสั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่นในสังคม
การกระทําความผิ
อาญา สภาพและฐานะของครอบครั
มพันธกับบุคกคลอื
ของผูตองหาหรือจําเลย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑
ราชกิจจานุเบกษา เลม๑๒๒/ตอนที่ ๔๔ ก/หนา ๕/๓ มิถุนายน ๒๕๔๘

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หากการพิ
จารณาตามวรรคสองมี
เหตุจําเปนกาและสมควรทีสํ่จาะปล
อยชั่วคราวโดย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตองมีประกันก็ใหกําหนดวงเงินประกันใหเหมาะสมแกขอหาและสภาพแหงคดี รวมทั้งแนวโนมที่
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า แหงคดีเปลี
สํานั่ยกนแปลงไป
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูตองหาหรือจํสําาเลยจะหลบหนี
หากพฤติกการณ
ในกรณีที่จําตองเรียกหลักประกัน ก็ใหพิจารณาวาหลักประกันนั้นคุมกับวงเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกันที่กําหนดหรือไม โดยใหคํานึงถึงความนาเชื่อถือของผูขอประกัน หลักประกัน และฐานะ
ของผูตองหาหรื
าเลยประกอบดวย กา
สํานัอกจํงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอก๕า การกําหนดวงเงิ
นประกันใหพิจารณาดักางนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕.๑ คดีความผิดลหุโทษหรือที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหปลอยชั่วคราวโดยไม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นใหกําหนดวงเงิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตองมีประกันสํหากมี
เหตุจําเปนตองมีประกั
นไมเกินกึ่งหนึ่งของอัตการาโทษปรับขั้น
สูงสําหรับความผิดนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕.๒ เว น แต จ ะมี ก ฎหมายเฉพาะบั ญ ญั ติ ไ ว เ ป น อย า งอื่ น คดี ค วามผิ ด ที่ มี
ผลกระทบทางเศรษฐกิ
จซึ่งมีอัตราโทษปรั
ทษจําคุกดวยหรือไมกกา็ตาม จะปลอย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บสูง ไมวาจะมี
สํานักโงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชั่วคราวโดยมีประกันหรือหลักประกันก็ได แตไมควรกําหนดวงเงินใหเกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดนั้นและไม
สํานัวกางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นประกันสํหรื
านัอกหลั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ปรับขั้นสูงสําหรับความผิ
กรณีใดตองไมกําหนดวงเงิ
กประกันใหสูง กา
เกินอัตราโทษปรับขั้นสูง
สํานั๕.๓
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
คดีที่มีอัตราโทษจํกาาคุกอยางสูงสํไมานัเกกิงานคณะกรรมการกฤษฎี
น ๕ ป ใหศาลใชดุลพิกานิจอนุญาตให
ปลอยชั่วคราวไดโดยไมตองมีประกัสํานนักหากมี
เหตุจําเปนตองมีประกันใหกําหนดวงเงิ
นไมเกิน ๑๐๐,
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๐๐๐ บาท เวนแตมีเหตุสมควรที่จะสั่งเปนอยางอื่น ก็ใหระบุเหตุนั้นไวโดยชัดแจง
คดีที่มีอัตราโทษจํกาคุา กอยางสูงเกิสํนานั๕กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปขึ้นไป การอนุญาตให
สํานั๕.๔
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาปลอยชั่วคราว
ตองมีประกัน และจะมีหลักประกันหรือไมก็ได แตวงเงินประกันตองไมสูงเกินควรแกกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่พฤติการณ
สํานัแกงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ในกรณี
หงคดีมิไดมีลักษณะเปกานพิเศษอยางอืสํา่นนักการกํ
าหนดวงเงิน กา
ประกันตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) คดีที่มีโทษจําคุกแตไมมีโทษสถานอื่นที่หนักกวาโทษจําคุกรวมอยูดวยให
กําหนดวงเงินประกักนาโดยถือเกณฑสําไนัมกเงานคณะกรรมการกฤษฎี
กิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตกอาระวางโทษจําสํคุานักก๑งานคณะกรรมการกฤษฎี
ป ทั้งในสวนที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนอัตราโทษขั้นสูงและขั้นต่ํา
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วิต ใหกําสํหนดวงเงิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ,๐๐๐ บาท
คดีที่มีโทษจําคุกตลอดชี
นประกันไมเกิน ๖๐๐
(๓) คดีที่มีโทษประหารชีวิต ใหกําหนดวงเงินประกันไมเกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕.๕ คดีที่มีหลายขอหา ไมวาจะเปนความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
หรือความผิดสํหลายกรรมต
างกัน ใหถือกขาอหาที่มีอัตราโทษหนั
กที่สุดเปนเกณฑกใานการกําหนด
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
วงเงินประกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ที่จําเลยถูสํกาฟ
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
า น ไมวาจะถูสํากนัฟกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในกรณี
งหลายคดีตอศาลเดียกวกั
องพรอมกันหรือ กา
ตางเวลากันศาลอาจกําหนดวงเงินประกันในแตละคดีใหต่ํากวาเกณฑปกติ โดยใหใชหลักประกัน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวมกันก็ไดแตสํวานังเงิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
นประกันรวมสําหรับทุกกาคดีตองไมนสํอายกว
าเกณฑตามวรรคหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอก๖า กรณีที่ศาลพิ
ากษาลงโทษจําคุกจํกาเลยไม
เกิน ๓สําปนักไม
วาจะเปนคดีที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักพงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตองหามอุทธรณฎีกาในปญหาขอเท็จจริงหรือไมก็ตาม ใหศาลใชดุลพินิจอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กประกันสําแต
นักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในระหวางอุทสํธรณ
ฎีกาไดโดยมีประกันและหลั
งเงินประกันไมควรสูกงาเกินกวา ๑๐๐,
๐๐๐ บาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยเกิน ๓ ป และศาลเห็นสมควรอนุญาต
ใหปลอยชั่วคราวในระหว
างอุทธรณฎีกาได
กประกัน หากศาลเห็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา โดยมีประกัสํนานัและหลั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นวาสมควร
กําหนดวงเงินประกันใหสูงขึ้นจากที่ศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณกําหนดไว ก็ใหกําหนดวงเงิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกันเพิ่มขึ้นไดแตกไามควรเพิ่มเกิสํนากึนั่งกหนึ
่ง
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นเปนญาติสํพาี่นันกองานคณะกรรมการกฤษฎี
๗ ในกรณีผูขอประกั
งหรือมีความเกี่ยวพันกาโดยทางสมรส

หรือผูขอประกันใชหลักทรัพยมีคาอยางอื่นที่กําหนดราคามูลคาที่แนนอนและสะดวกแกการบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คดีเปนหลักประกัน หรือกรณีความผิดที่ผูตองหาหรือจําเลยกระทําดวยความจําใจหรือดวยความ
ยากจน ศาลจะกํ
นประกันใหตก่ํากว
สํานัากหนดวงเงิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า าเกณฑปกติ
สํากนั็ไกดงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หากผูขอประกันซึ่งเปนญาติพี่นองหรือมีความเกี่ยวพันโดยทางสมรส เปนผูใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงินสดหรือหลักทรัพกายมีคาอยางอืสํ่นาของผู
ขอประกันที่กําหนดราคามู
ลคาที่แสํนานันกอนและสะดวกแก
การบังคับคดีเปนหลักประกันในการปลอยชั่วคราว ศาลจะอนุญาตใหปลอยชั่วคราวโดยใหผูขอ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประกันวางเงิสํนาสดหรื
อหลั กทรั พย นั้น เพีกายงจํานวนร อสํยละยี
่สิบ จากจํานวนวงเงิกนาประกัน ที่ศ าล
กําหนดก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๘ ในกรณีผูตองหาหรื
มีครรภหรือมีบุตรอายุกไามเกิน ๓ ปอยู
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อจําเลยเปนสํหญิ
านักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในความดูแลหรือเปนผูเจ็บปวยซึ่งถาตองขังจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ หรือเปนผู
พิการหรือสูงอายุซึ่งกโดยสภาพร
างกายหรื
อจิตใจอาจจะเกิดความทุ
นกวาปกติใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กขยากลํสําาบากเกิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระหวางตองขัง ใหศาลใชดุลพินิจอนุญาตใหปลอยชั่วคราวโดยไมตองมีประกันหรือกําหนดวงเงิน
สําานัเกณฑ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกันใหต่ํากว
ปกติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ข อกา๙ ในกรณี ผสํูาตนั อกงหาหรื
อ จํ า เลยเป น เด็กาก หรื อ เยาวชน
ศ าลที่ มี อํ า นาจ กา

พิจารณาคดีเด็กและเยาวชนใชดุลพินิจกําหนดวงเงินประกันตามที่ศาลเห็นสมควร แตตองไมสูง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กวาหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข อ ๑๐ การปล อ ยชั่ ว คราวโดยมี ห ลั ก ทรั พ ย เ ป น ประกั น อาจใช ห ลั ก ทรั พ ย
ดังตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐.๑ ที่ดินมีโฉนด ที่ดินมีหนังสือรับรองการทําประโยชน หรือหองชุดโดยมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
โฉนดที่ดิน หนังสือรักบา รองการทําประโยชน
หรือหนังสือกรรมสิกาทธิ์หองชุด และหนั
งสือรับรองราคา กา
ประเมินของสํานักงานที่ดินมาแสดง หากจะนําสิ่งปลูกสรางบนที่ดินมาเปนประกันดวยก็จะตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แสดงสําเนาทะเบียนบาน และหนังสือประเมินราคาสิ่งปลูกสรางที่นาเชื่อถือประกอบดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๐.๒
าอยางอื่นที่กําหนดราคามู
เชน พันธบัตร กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หลักทรัพสํยามนัีคกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ลคาที่แนนสํอนได
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐบาลสลากออมสิน บัตรหรือสลากออมทรัพยทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จายไดรับ
การเกษตรใบรัสําบนัเงิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
นฝากประจําธนาคารกตัา ๋วแลกเงินที่ธสํนาคารเป
นผูจาย และธนาคารผู
รองตลอดไปแลวตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปนผูออกตั๋ว เช็คที่ธนาคารเปนผูสั่งจายหรือรับรองซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สามารถเรีย กเก็ บ เงิน ไดใ นวั น ที่ ทํ า สั ญ ญาประกัน และหนังสื อรับ รองของธนาคารหรื อ บริษั ท
ประกันภัย เพืสํ่อาชํนัากระเบี
้ยปรับแทนในกรณีกาผิดสัญญาประกั
เปนตน ทั้งนี้ ในกรณีกทาี่มีขอสงสัย ให
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ศาลตรวจสอบเพื่อขอคํายืนยันจากธนาคารหรือบริษัทประกันภัยที่ออกหนังสือรับรองนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
เมื่กอาทํ า สั ญ ญาประกั
แล ว ให ศ าลมี ห นั งกสืาอ แจ ง อายั ด ไปยั
สํ า นั ก งานที่ ดิ น กา
สํานักงานเขตหรืออําเภอ หรือธนาคารแลวแตกรณีทันที และเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุดลง ใหรีบคืน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักประกันและแจงยกเลิกการอายัดโดยเร็ว ในกรณีที่ใชหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเปน
หลักประกัน ใหศาลแจ
นในสัญญาประกันกให
ทราบดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งจํานวนวงเงิ
สํานนัประกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บริษัทประกัสํนานัภักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๑ การใช บุ ค คลเป
ก ประกั น ตามประมวลกฎหมายวิ
ธี
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น ประกั น หรืสําอนัหลั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๓) ใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บุ ค คลผู ขสํอประกั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๑.๑
นจะตองเปนผูมีตกําาแหนงหนาทีสํ่กาารงานหรื
อมีรายได กา
แนน อน เชน เป นขาราชการ ข าราชการบํานาญ สมาชิกรัฐสภา ผูบ ริหารราชการสวนทองถิ่น
นัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กงานของรัฐ
สมาชิกสภาทสํอางถิ
พนักงานองคการบริกหา ารสวนทองถิสํา่นนักพนั
กงานรัฐวิสาหกิจ พนั
ประเภทอื่นๆ ลูกจางของทางราชการหรื
อรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารพรรคการเมื
อง หรือทนายความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และเปนผูมีความสัมพันธกับผูตองหาหรือจําเลย เชน เปนบุพการี ผูสืบสันดาน สามี ภริยา ญาติพี่
น อ ง ผู บั ง คั บสําบันัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชา นายจ า งบุ ค คลทีก่ าเ กี่ ย วพั น โดยทางสมรส
หรื อ บุ ค คลทีกา่ ศ าลเห็ น ว า มี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความสัมพันธใกลชิดเสมือนเปนญาติพี่นองหรือมีความสัมพันธในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก้ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกันได โดยมีหลักกาเกณฑดังตอไปนี
(๑) ใหยื่นคํารองดวยตนเอง และเสนอหนังสือรับรองจากตนสังกัดหรือนายจาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามแบบทายขอบังคับนี้ หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได และหากผูขอประกันมีคูสมรส ใหแสดง
หลักฐานการยินยอมของคู
ฉุกเฉินไมอาจเสนอหนั
งสือรับสํรองได
ทัน ใหผอนผัน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา สมรสดสํวายนักในกรณี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยแสดงหลักฐานอื่น เชน บัตรประจําตัวที่แสดงฐานะเชนนั้น และใหนําหนังสือรับรองหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนังสือยินยอมมาแสดงภายหลั
ง
(๒) ใหทํ าสั ญญาประกันไดในวงเงินไมเกิน ๑๐ เทา ของอั ตราเงิน เดื อนหรื อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
การอนุญาต ใหพกิจาารณาจากเงินสํเดื
นหรือรายได แตหากวงเงิ
สํานั(๓)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นประกันมี
ยอดสูงกวาวงเงินที่ผูนั้นมีสิทธิประกันได ศาลอาจกําหนดใหผูขอประกันวางเงินหรือหลักทรัพยอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บวงเงินประกั
สํานันกนังานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพิ่มเติมใหเพียงพอกั
้นได หรืออาจใหมีผูขกอประกั
นหลายคนร
วมกันทําสัญญา กา
ประกันโดยใชวงเงินของแตละคนรวมกันได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) หากผูประกันพนจากตําแหนงหนสําาทีนั่กการงาน
ก็ใหคงมีสิทธิประกันตอไปโดย
ศาลอาจใชดุลพินิจสัก่งาใหหาหลักประกั
เพิ่มหรือดีกวาเดิมได กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๑.๒
นผูขอประกันได ในกรณี
ที่กรรมการ
ผูแทน ตัวแทน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นิติ บุ คคลอาจเป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หุนสวน พนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคลนั้นตกเปนผูตองหาหรือจําเลย ใหทําสัญญาประกันได
สํา่ศนักาลเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กานวางเงินหรือ
ในวงเงินตามที
นสมควรเปนกรณีกาๆ ไป และศาลอาจกํ
าหนดใหผูขอประกั
หลักทรัพยอื่นตามจํานวนที่เห็นสมควรเพิ่มเติมดวยก็ได โดยจะตองแสดงหนังสือรับรองการจด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทะเบียนและหลักฐานแสดงฐานะการเงินและผูมีอํานาจทําการแทน ในกรณีฉุกเฉินไมสามารถนํา
ตนฉบับเอกสารมาแสดงได
ทัน ใหผอนผั
งกลาวและให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นโดยแสดงสํ
สําานัเนาเอกสารดั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นําตนฉบับ
เอกสารมาแสดงภายหลัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในกรณีที่สสําวนันราชการ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํงาวนัากดงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๑.๓
ตามระเบียบกระทรวงการคลั
วยการชวยเหลือ กา
ขาราชการหรือลูกจางของทางราชการที่ตองหาคดีอาญา เปนผูรองขอใหปลอยชั่วคราว หากจํานวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงิน ที่ระบุไ วในหนังสือรับรองหรือคํารองขอใหป ลอยชั่วคราวเพียงพอแลว ควรถื อวา หนังสื อ
รับรองหรือคํารองนัก้นาเปนหลักประกั
่นาเชื่อถือได ตามประมวลกฎหมายวิ
ารณาความอาญา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานนักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํธาีพนัิจกงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๑๐๘ (๔)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๒ ผูตองหาหรือจําเลยอาจทําสัญญาประกันตนเองได และใหนําหลักเกณฑ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในขอ ๑๑.๑ มาใชบกังาคับโดยอนุโลม
การทําสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง หากผูตองหาหรือจําเลยเปนพนักงานหรือผู
สํ
า
นั
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ญชี ครู ผู
ประกอบวิชาชีพ กเชงานคณะกรรมการกฤษฎี
น แพทย เภสัชกร พยาบาล
วิศวกรสําสถาปนิ
ก ทนายความ ผูสกอบบั
ประกอบวิชาชีพดานสื่อมวลชน หรืสําอนัผูกปงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระกอบวิชาชีพอื่นที่ศกาลเห็
นสมควรให
ประกันได และการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทําที่ถูกกลาวหาวาเปนความผิดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติงานในการประกอบ
วิชาชีพนั้น ใหสํผานัูตกองานคณะกรรมการกฤษฎี
งหาหรือจําเลยทําสัญกญาประกั
นตนเองได
ในวงเงินไมเกิน ๑๕กา เทาของอัตรา
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๓ เพื่อใหการปฏิบัติตามขอบังคับนี้เปนไปดวยความเรียบรอย ใหศาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กําหนดแนวทางปฏิ
บัติของศาลนั้นไดเทากทีา่ไมขัดหรือแยสํงากันับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอบังคับนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ใหศาลประกาศและเผยแพร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอก๑๔
ขอบังกคัา บและแนวทางปฏิ
บัติในการเรียก กา

ประกันหรือหลักประกันใหผูที่มาติดตอและประชาชนไดทราบโดยทั่วกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๕ ในกรณีจําเปนตองมีวิธีการใดในทางธุรการเพื่อใหปฏิบัติตามขอบังคับนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไปไดโดยเรียบรอย ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูกําหนดวิธีการนั้น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศุภชัย ภูงาม
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานัประธานศาลฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระเบียสํบราชการฝ
ายตุลาการศาลยุกาติธรรม
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วาดวยการปลอยชั่วคราว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๕๔๘สํ๑ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่ ข อ บั ง คั บ ของประธานศาลฎี ก า ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไข
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
านั่วกคราวผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เกี่ยวกับการเรีสํายนักประกั
นหรือหลักประกักนา ในการปลอสํยชั
ตองหาหรือจําเลยในคดี
อาญา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดหลักเกณฑในการเรียกประกันหรือหลักประกันขึ้นใหม จึงสมควรปรับปรุง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระเบี ย บราชการฝ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม ว า ด ว ยการปล อ ยชั่ ว คราว ที่ ใ ช บั ง คั บ อยู เ ดิ ม ให
สอดคลองกันสํประกอบกั
บสมควรเพิ่มเติกมา หลักเกณฑเสํกีา่ยนัวกั
บการขอปลอยชั่วคราวในชั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้นอุทธรณ
และชั้นฎีกา ใหสามารถดําเนินการผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นนอกจากโทรสารไดดวย เพื่อความ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จารณาคํารสํอางขอให
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สะดวกรวดเร็วในการพิ
ปลอยชั่วคราวในชั้นกาอุทธรณและชัสํ้นาฎีนักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัอาศั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ยอํานาจตามมาตรากา๕ แหงพระธรรมนู
ญศาลยุติธรรม ประธานศาลฎี
กาวาง

ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการปลอยชั่วคราว ไวดงั นี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑ ใหยกเลิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการปลอยชั่วคราว พ.ศ.

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๕๔๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการปลอยชั่วคราว (ฉบับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการปลอยชั่วคราว (ฉบับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๒ เมื่อศาลไดรับคํารองขอใหปลสํอายชั
่วคราวแลวใหรีบพิจารณาและมีคํ าสั่ง
โดยเร็วโดยใหถือเปกนา หลักวาผูตอสํงหาหรื
อจําเลยพึงไดรับอนุกาญาตใหปลอยชั
เวนแตจะมี กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่วกคราว
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เหตุจําเปนตองควบคุมหรือขังผูตองหาหรือจําเลยนั้นไว ก็ใหระบุเหตุผลไวโดยครบถวนและชัด
แจง และพิจารณาสั
่งในแนวเดียวกัน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเปลี่ย นแปลงคํ า สั่ งใหม จ ะกระทํ า ได เ มื่ อ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร และให ร ะบุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เหตุผลไวโดยชัดแจงกดา วย
จํา นวนราคาประกัน ในคํา สั่งอนุ ญาตใหป ลอ ยชั่ วคราว ตอ งเขียนหรือ พิมพใ ห
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชัดเจนจะเปนตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๓ ในการรองขอใหปลอยชั่วคราว ผูตองหาหรือจําเลยอาจเสนอขอมูลหรือ
ข อ เท็ จ จริ ง เกีสํ่ ยานัวกั
บ สาเหตุ แ ละพฤติ กการณ
บ การกระทํ า ที่ ถู ก ฟ อกางร อ ง รวมทั้ ง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ที่ เ กี่ ย วขสํอางกั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑
รก.๒๕๔๘/๑๐๕ก/๑/๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บุคลิกลักษณะ นิสัยกาสภาพทางรางกายและจิ
ตใจ การศึกษา กการประกอบอาชี
การงาน ประวัติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานัพกงานคณะกรรมการกฤษฎี
การกระทําความผิดอาญา สภาพและฐานะของครอบครัว และความสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํจาารณาสั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามแบบพิมพสํทานัากยระเบี
ยบนี้ตอศาลเพื่อประกอบการพิ
่งคํารองดวยก็ได กา
ศาลอาจมีคําสั่งใหเจาพนักงานศาลชวยเหลือหรือใหคําแนะนําแกผูรองขอในการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งใหจัดทํารายงานหรือความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งคํา
รองตามที่บัญสํญัาตนักิในประมวลกฎหมายวิ
มาตรา ๑๐๘ วรรคสองด
งานคณะกรรมการกฤษฎีธกีพาิจารณาความอาญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วยก็ได
ขอก๔า ผูรองขอใหสําปนัลกองานคณะกรรมการกฤษฎี
ยชั่วคราวอาจเสนอหลั
บคํารองขอให กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กประกันมาพร
สํานัอกมกั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ปลอยชั่วคราวเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาของศาลก็ได แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิผู
านัก่วงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นมาพรอมด
สํานัวกยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ารองขอให
รองขอใหปลอสํยชั
คราวซึ่งมิไดยื่นหลักประกั
ที่จะไดรับการพิจารณาคํ
ปลอยชั่วคราว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๕ ในคดีที่ศาลชั้นตนหรือศาลชั้นอุทธรณพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยไมเกิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓ ป เมื่อจําเลยยื่นคํารองขอใหปลอยชั่วคราวระหวางอุทธรณหรือฎีกา หากจําเลยเคยไดรับการ
ปล อ ยชั่ ว คราวในระหว
้ น ต น หรื อ ศาลชั
น ให ศ าลชั้ น ต น กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า งพิ จ ารณาของศาลชั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้ น อุ ท ธรณ มสําก
านัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
พิจารณาสัง่ อนุญาตใหปลอยชัว่ คราวโดยไมจาํ ตองสงใหศาลชัน้ อุทธรณหรือศาลฎีกาสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๖ ในกรณีที่มีการปลอยชั่วคราวบุคคลใดในชั้นสอบสวน ถาผูรองขอประกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มีความประสงคจะใชกเางินสดหรือหลัสํกานัทรั
พยอน่ื ทีว่ างประกันไวกตาอ ผูอํานวยการสถานพิ
นิจ พนักงาน กา
สอบสวน หรื อ พนั ก งานอั ย การเป น หลั ก ประกั น การปล อ ยชั่ ว คราวบุ ค คลนั้ น ในชั้ น ศาลให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดําเนินการ ดังสํนีานั้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑)กา ใหผูรองขอประกั
นระบุรายละเอียดเกีก่ยา วกับหลักประกั
ซึ่งรวมทั้งมูลคา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือราคาของหลักประกันดังกลาวและวงเงินที่ไดประกัน พรอมทั้งแนบสําเนาภาพถายหลักทรัพย
มากับคํารองขอถ
หลักทรัพยนั้นเปนที่ดกินาหรือหองชุดสํให
นบสําเนาหนังสือสําคักญา แสดงสิทธิใน
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
านักแงานคณะกรรมการกฤษฎี
หลักทรัพยและหนังสือรับรองราคาประเมินของสํานักงานที่ดินมาดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๒)กา ถาศาลเห็นสํสมควรอนุ
ญาตใหปลอยชัก่วาคราวโดยกําสํหนดวงเงิ
นประกันไม กา
เกินมูลคาหรือราคาของหลักประกัน และปรากฏตามคําแถลงของผูอํานวยการสถานพินิจหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พนักงานสอบสวน หรือคําฟองหรือคําแถลงของพนักงานอัยการวาหลักประกันดังกลาวยังอยูใน
ความครอบครองของตน
หรื อมี หสําลันักกฐานอื
่น ที่นาเชื่อ ถือ วากหลั
วยังอยูในความ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า กประกัน ดัสํงากล
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
ครอบครองของผูอํานวยการสถานพินิจ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ แลวแตกรณี ให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กประกันในชัสํา้นนัศาลได
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นประกัน
ศาลมีคําสั่งใหสํถาือนัเอาหลั
กประกันนั้นเปนหลั
แตถาศาลกําหนดวงเงิ
ไว สู ง กว า มู ล ค า หรื อ ราคาของหลั ก ประกั น นั้ น ก็ ใ ห ศ าลมี อํ า นาจสั่ ง ให ผู ร อ งขอประกั น วาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักประกันอื่นเพิ่มเติมใหเพียงพอกับวงเงินที่ประกันนั้น
ที่มีปญหาเกี่ยวกักบา การประเมินสํมูานัลกคงานคณะกรรมการกฤษฎี
าหรือราคาของหลักประกั
สํานัในกรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น ศาลอาจ
เรียกผูครอบครองหลักประกันมาสอบถามหรือสั่งใหผูรองขอประกันเสนอหลักฐานการประเมิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราคาใหมก็ได

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓)กา เมื่อมีคําสั่งสํอนุ
าตตาม (๒) แลว ใหกศา าลแจงใหผูอสําํ นันวยการสถานพิ
นิจ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
พนักงานสอบสวน หรือพนัก งานอัยการ แล วแตก รณี ส งหลั กประกันนั้น ตอศาลภายในเวลาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เพื่อความรวดเร็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขอก๗
วและใหจําเลยไดรับกความคุ
มครองในสิ
ทธิที่จะไดรั บการ กา

ปลอยชั่วคราวในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นอุทธรณและศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาความอาญามาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๑๙ ทวิ ใหศาลชั้นตนปฏิบัติเกี่ยวกับการปลอย
ชัว่ คราวในชัน้ อุทธรณ
้ ฎีกาโดยทางโทรสารหรื
อทางสือ่ อิกเาล็กทรอนิกส สํดัางนันีก้ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาและชัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๗.๑ เมื่อศาลชั้นตนไดรับคํารองขอใหปลอยชั่วคราวในชั้นอุทธรณหรือ ชั้นฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัก่วงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือศาลฎีกา
หรือคํารองอุทสํธรณ
คําสั่งศาลชั้นตนที่ไมอกนุา ญาตใหปลอสํยชั
คราวตอศาลชั้นอุทธรณ
ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๑๙ ทวิ ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รีบสงสําเนาคํารองดังกลาวพรอมสําเนายอสํานวนความเทาที่จําเปนไปยังศาลชั้นอุทธรณหรือศาล
ฎีกา แลวแตกสํรณี
อทางสื
ในวันเดียวกันกับวันทีกา่ยื่น คํารองหรือ
านักโดยทางโทรสารหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ออิเล็กทรอนิ
สํานักกสงานคณะกรรมการกฤษฎี
อยางชาที่สุดในวันทําการรุงขึ้น เวนแตในกรณีที่สํานวนความไดสงมายังศาลชั้นอุทธรณหรือศาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การหัสตามที่ศาลชั
สํานั้นกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ฎีกาแลว ใหรีบสงมาเฉพาะคํ
ารองขอให
ปลอยชั่วคราว โดยระบุ
อุทธรณหรือศาล กา
ฎีกาไดแ จงใหแ ตละศาลทราบพรอ มลงลายมือ ชื่อ ระบุชื่อ และตํา แหน ง อธิบ ดีผูพิ พากษาศาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น ที่ส ง มาทาง
ชั้น ต น ผูพิพ ากษาหั
วหนาศาลหรือ ผูที่ไกดารับ มอบหมายในต
นฉบับเอกสารทุ กแผ
โทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกสสํสานัวนต
นฉบับใหรีบสงมาภายหลังโดยเร็ว สํโดยให
ระบุในหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นําสงวาไดจัดสงสําเนาไปเมื่อวันใดดวย
สํานวนความทีส่ ง ไปยักงาศาลชัน้ อุทธรณ
างนอยตองมีรายการกดัา งนี้
สํานัยกองานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอย
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) สําเนาคํารองขอฝากขังในกรณีที่คดีอยูในชั้นฝากขัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒)กา สําเนาคําฟอสํงและคํ
าพยานโจทกปากสํากคัา ญในกรณีที่คสํดีานัอกยูงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในชั้นพิจารณา
(๓) สําเนาคําพิพากษา เฉพาะแผนแรกที่มีชื่อโจทกจําเลย สวนที่อางถึงคําขอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทายฟองและสวนที่เปนคําวินิจฉัย
(๔)กา ขอ มูลวา จําสํเลยหรื
อผูตองหาเคยไดรกั บาการปลอ ยชั่วสํคราวมาก
อนหรือ ไม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และมีการกําหนดราคาประกันไวเทาใด
สํานั(๕)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
คําคัดคานของพนักกางานสอบสวนสําพนั
งานอัยการหรือโจทกกา
(๖) พฤติการณตางๆ แหงคดีอื่นใดอันจะเปนประโยชนในการพิจารณาสั่งคํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ร อ ง เชนจํ าเลยน าจะหลบหนีหรื อไม มี ภัย อันตรายหรือ ความเสีย หายที่ จะเกิด จากการปล อ ย
ชั่วคราวหรือไมสํานัเพีกยงานคณะกรรมการกฤษฎี
งใด
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สวนยอสํานวนความที่สงไปยังศาลฎีกา อยางนอยตองมีรายการเชนเดียวกับวรรค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า (๖) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กอน (๓) (๔) (๕)กและ
เมื่อ ศาลชั้น อุทธรณ หรือ ศาลฎีก าทํ าคํา สั่งเสร็ จแลว ให แจงศาลชั้น ตน โดยทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โทรศัพทหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกสใหคอยรับสําเนาคํสําาสันั่งกและสํ
าเนารายงานของศาลชั้นอุทธรณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หรือศาลฎีกาที่จะสงกไปทางโทรสารหรื
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสกแต
ดสงเปนที่ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
า ถามีการกําสํหนดเวลาจั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แนนอนไวลวงหนา ก็ใหดําเนินการจัดสงไปตามเวลาที่นัดหมายไว
สํานัเมื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
่อศาลชั้นตนไดรับแจงกจากศาลชั
้นอุทสํธรณ
หรือศาลฎีกาหรือเมื่อกถึา งกําหนดเวลา
ที่นัดหมายไวใหอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน ผูพิพากษาหัวหนาศาลหรือผูไดรับมอบหมายเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูรับสําเนาคําสั่งคํารองขอใหปลอยชั่วคราวของศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาพรอมสําเนารายงาน
กระบวนพิจารณาของศาลชั
้นอุทธรณหรืกอาศาลฎีกาที่แจสํงานัวกาจะส
งตนฉบับ คําสั่งคํากราองของศาลชั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
อุทธรณหรือศาลฎีกามาภายหลัง ในกรณีที่มีการจัดสงมาทางโทรสารเมื่อไดรับโทรสารเรียบรอย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาบติดตอทางโทรศั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือศาลฎี กสําเพื
านัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
แลว ใหผูรับโทรสารรี
พทไปยังศาลชั้นอุทธรณ
ตรวจสอบความ กา
ถูกตองของรหัสบนคําสั่งคํารองของศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาและผลของคําสั่ง หรือในกรณีที่มี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การจัดสงทางสื่ออิเล็ กทรอนิกส เมื่อไดจัดพิมพสําเนาคําสั่งคํา รองและสํา เนารายงานกระบวน
พิจารณาที่ไดรับทางสืกา่ออิเล็กทรอนิสํกาสนัเกรีงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยบรอยแลว ใหผูรับแจ
กตอง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กางยืนยันการไดสํารนัับกและความถู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ของขอมูลตามระบบที่จัดวางไวทางสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยทันที หลังจากตรวจสอบความถูกตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งกํากับไวสํใานเอกสารที
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แลวใหผูรับลงลายมื
อชื่อ ระบุชื่อและตํากแหน
่ไดรับจากศาลชักา้นอุทธรณหรือ
ศาลฎีกาทุกแผนดวย หากผูไดรับมอบหมายเปนผูรับ ใหรายงานใหอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาศาลทราบ แล
สํานัวกแต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือผูพิพากษาหัวหน
กรณี
เมื่อศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาไดรับสําแจ
งยืนยันทางสื่ออิเล็กทรอนิกสจากศาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชั้นตนแลวให ศาลชั้นตน ศาลชั้นอุทธรณ หรือศาลฎีกาเก็บหลักฐานการรับและส งขอมูลไวเพื่ อ
ประโยชนในการตรวจสอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหศาลชั้นตนอานคําสั่งที่ไดรับทางโทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกสใหจําเลย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัากในวั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเนินการไป
หรือผูรองขอประกั
นฟงในวันที่ไดรับคํากสัา่งนั้นหรืออยาสํงช
นทําการรุงขึ้น และดํ
ตามคําสั่งศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาโดยดวน ถาจะตองอานในวันทําการรุงขึ้น ใหผรู บั เก็บสําเนา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คําสั่งคํารองและสําเนารายงานกระบวนพิจารณาของศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาที่สงมาใสซองปด
ผนึกและลงลายมื
ชือ่ คาบซองผนึกไว กา
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๗.๒ ในกรณีศาลชั้นตนในกรุงเทพมหานครมีขอขัดของไมอาจดําเนินการ ดัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระบุไวในขอ ๗.๑ หรืกาอเห็นวาสามารถดํ
าเนินการไดรวดเร็วกวกาาขอ ๗.๑ ใหดสํําาเนิ
การโดยใหสงคํา กา
รองหรืออุทธรณคําสั่งและสํานวนความที่ตองใชพิจารณาในการขอใหป ลอยชั่วคราว ใสซองปด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผนึกระบุหนาซองใหชัดเจนวาเปนคํารองขอใหปลอยชั่วคราวในชั้นอุทธรณหรือชั้นฎีกา แลวนําสง
ศาลชั้นอุทธรณหรือกศาลฎี
วกันหรืออยางชาในวักนาทําการรุงขึ้นสํเวานันกแต
กรณีที่สํานวน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กาในวันสําเดีนักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ความไดสง มายังศาลชัน้ อุทธรณหรือศาลฎีกาแลว ใหรีบสงมาเฉพาะคํารองขอใหปลอยชั่วคราว
สํานัเมื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักหงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ อ ได รั บ ซองคํ า สั่ ง ของศาลชั
้ น อุ ท ธรณ
รื อ ศาลฎี ก าแล ว ใหกาศ าลชั้ น ต น ใน
กรุงเทพมหานครอานคําสั่งของศาลชั้นอุทธรณหรือศาลฎีกาดังกลาวใหจําเลยหรือผูรองขอประกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ฟงในวันที่ไดรับซองคําสั่งหรือในวัสํนาทํนัากการรุ
งขึ้น และดําเนินการตามคําสั่งศาลชั
้นอุทธรณหรือศาล
ฎีกาโดยดวน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอก๘า ในการอนุสํญานัาตให
ปลอยชั่วคราว ศาลจะกํ
่ยวกับที่อยูของ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดเงื่อสํนไขเกี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูต อ งหาหรือจําเลย หรือเงื่อนไขอื่นใดใหผูตองหาหรือจําเลยปฏิบัติเพื่อปองกันการหลบหนี หรือ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่อาจเกิดขึ้นสํจากการปล
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อปองกันภัยสําอันันกตราย
หรือความเสียหายที
อยชั่วคราวก็ได กเชา น ใหรายงาน
ตัวตอเจาพนักงานหรือบุคคลตามที่ศาลเห็นสมควร วางขอจํากัดเกี่ยวกับสถานที่อยูอาศัยหรือการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เดิ น ทางออกไปนอกสถานที่ อ ยู อ าศั ย วางข อ จํ า กั ด เกี่ ย วกั บ การประกอบอาชี พ หรื อ การงาน
บางอย า ง หรืสํอานัวางข
อ จํ า กั ด เกี่ ย วกั บ การเข
่ บ างแห งที่ อ าจก อ ใหกเ กิา ด การกระทํ า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา า ไปในสถานที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความผิดอีก เปนตน และหากผูตองหาหรือจําเลยไมปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นก็ใหศาลพิจารณาเพิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถอนคําสั่งอนุญาตใหกปา ลอยชั่วคราวได
สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
๙ ใหศาลจัดใหมีวิธกีกา ารในการควบคุ
ดูแลการขอใหปลอยชัก่วาคราวมิใหเกิด

พฤติการณในทางมิชอบหรือเอาเปรียบประชาชน เชน การขึ้นทะเบียนรายชื่อและหลักทรัพยของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูรับติดตอการประกาศอัตราคาตอบแทนจากการใชหลักทรัพยเปนหลักประกัน การจัดใหมีการ
ประสานงานและส
ขอมูลระหวางศาลตางๆ
เ่ กีย่ วของ เกี่ยวกับความน
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา และหนวยงานที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเชื่อถือของ
หลักทรัพยและของบุคคลดังกลาว เปนตน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๐ เพื่อประโยชนในการควบคุมและติดตามผลการดําเนินการบังคับตาม
านักศงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ผิดสัญญาประกั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สัญญาประกันสํให
าลจัดใหมีสารบบคุมกรณี
น เพื่อใหเจาหนาที่ผกูราับผิดชอบของ
ศาลจดแจงการดําเนินการภายหลังจากศาลมีคําสั่งปรับนายประกันแลว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข อ ๑๑ เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ เ ป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยให ศ าล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กําหนดแนวทางปฏิ
บัติของศาลนั้นไดเทากทีา่ไมขัดหรือแยสํงากันับกระเบี
ยบนี้ เชน

(๑)กา วิธีดําเนินการกรณี
รองขอใหปลอยชั่วคราวในชั
้นอุทธรณ
อฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัหกรืงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๒) การกําหนดเงื่อนไขใหผูถูกปลอยชั่วคราวปฏิบัติระหวางไดรับอนุญ าตให
ปลอยชั่วคราวสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) การควบคุมดูแลการปลอยชั่วคราวมิใหเกิดพฤติการณในทางมิชอบหรือเอา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปรียบประชาชน กา
(๔) วิธีดําเนินการบังคับคดีหลังผิดสัญญาประกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๒ ใหศาลประกาศและเผยแพรระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการปลอย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชั่วคราวของศาล ใหผูที่มาติดตอและประชาชนไดทราบโดยทั่วกัน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอ ๑๓ ในกรณีจําเปนตองมีวิธีการใดในทางธุรการเพื่อใหปฏิบัติตามระเบีย บนี้
ไปไดโดยเรียบรอยให
ติธรรมเปนผูกกําาหนดวิธีการนัสํ้นานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาเลขาธิการสําสํนัากนังานศาลยุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ชาญชักาย ลิขิตจิตถะ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

