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บทคดัย่อ  
 การปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยในปัจจุบัน ในทางปฏิบัติศาลจะก าหนด

หลักเกณฑ์ในการปล่อยช่ัวคราวโดยมีประกันและหลักประกันเป็นหลัก ซ่ึงหลักเกณฑ์การปล่อย

ช่ัวคราวโดยมีประกันและหลักประกันดังกล่าว ศาลจะวางหลักเกณฑ์ก าหนดราคาประกันและ

หลักประกันไว้เป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างแน่นอนและตายตัว โดยค านวณจากความร้ายแรงของ

ประเภทความผิดเพียงอย่างเดียว มิได้พิจารณาไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาและจ าเลย 

แม้ว่ากฎหมายจะวางหลักเกณฑ์ให้ศาลน้ันสามารถวางหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนวงเงิน

ประกันและหลักประกันได้ตามความเหมาะสมของแต่ละรูปคดี แต่ในทางปฏบัิติส่วนใหญ่กม็ักจะ

คิดจ านวนเงินซ่ึงเป็นประกันตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคาประกันและหลักประกันเป็นจ านวน

เงินที่แน่นอนตายตัว แปรผันจากความร้ายแรงแห่งคดีเพียงอย่างเดียว ซ่ึงการตีราคาประกันและ

หลักประกันในการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดแบบตายตัว

โดยค านวณจากความร้ายแรงของข้อหาในคดีเพียงอย่างเดียวน้ัน ย่อมเป็นการก าหนดจ านวน

วงเงินประกนัที่ไม่สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิทั้งของผู้กระท าความผิดเป็นอย่างย่ิง หากผู้ต้องหา

หรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจม่ันคงกมี็สิทธิที่จะได้รับการ

ปล่อยตัวช่ัวคราวไปโดยง่าย อีกทั้งประมวลกฎหมายอาญากมิ็ได้มีบทบัญญัติในลักษณะที่เกี่ยวกับ

ความผิดฐานหนีประกนัโดยการไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันพิจารณาคดีหรือไม่มาตามหมาย

นัด หมายเรียกของศาลตามความจ าเป็น เช่นน้ี ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท า

ความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจม่ันคงที่ได้รับการปล่อยช่ัวคราวไปโดยง่ายอาจจะมีพฤติการณ์

หลบหนีหรือไม่มาปรากฏตัวในวันพิจารณาคดีหรือไม่มาหมายนัดหมายเรียกเน่ืองมาจากการ

ก าหนดราคาประกันและหลักประกันไม่ได้สัดส่วนกับสภาพทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

ที่มีฐานะร ่ารวยจึงท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะร ่ารวยที่ได้รับการปล่อยช่ัวคราวไปโดยง่าย 

ท าให้เกดิปัญหาดังกล่าวขึ้นได้
1
 

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวิชานิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

1 อารีย์พร  กลั่นนุรักษ์, “การปล่อยชั่วคราวโดยก าหนดเงื่อนไข,” (วิทยานิพนธม์หาบณัฑติ  
คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์, 2545), น.81-82. 
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2 

 จากการที่ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดน้ันจะต้องได้รับการ

สนันิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสทุธิ์จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สดุว่ากระท าความผิด โดยในระหว่าง

พิจารณาคดีจะปฏิบัติต่อผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดเสมือนเป็นผู้กระท า

ความผิดแล้วมิได้ จึงไม่สามารถที่จะกักขังหน่วงเหน่ียวผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ในอ านาจรัฐได้ 

เว้นเสยีแต่ว่า มีพฤติการณ์หลบหนีหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างย่ิงเท่าน้ัน ดังน้ัน การก าหนดหลักเกณฑ์

การปล่อยช่ัวคราวโดยก าหนดจ านวนวงเงินประกันและหลักประกันโดยพิจารณาให้ได้สอดคล้อง

ตามฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีให้ได้สัดส่วนมากเพียง

พอที่จะมีประสิทธิภาพในการยับย้ังป้องกันมิให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยดังกล่าวหลบหนีได้
2
 รวมถึง

การบัญญัติความผิดฐานหนีประกันหรือการกระท าผิดสัญญาประกันด้วยการไม่มาปรากฏตัวต่อ

หน้าศาลในการพิจารณาคดีหรือไม่มาตามหมายนัดหมายเรียกของศาลไว้ในประมวลกฎหมาย

อาญาจึงอาจจะเป็นแนวทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาการหลบหนีประกันหรือการกระท าผิดสัญญา

ประกนัด้วยการไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในการพิจารณาคดีหรือไม่มาตามหมายนัดหมายเรียก

ของศาล จึงอาจจะเป็นการแก้ไขแนวทางหน่ึงที่มีผลกระทบกระเทอืนต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา

หรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดน้อยที่สุด และสอดคล้องกับหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่า

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่า

กระท าความผิด 

 
1. บทน า 
 ในปัจจุบัน ประเทศไทยศาลจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการปล่อยช่ัวคราวโดยค านึงถึง

การมีประกันที่เป็นจ านวนเงินเป็นหลัก โดยศาลจะวางหลักเกณฑ์ก าหนดราคาจ านวนวงเงิน

ประกนัไว้เป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างแน่นอนและตายตัว โดยค านวณจากความร้ายแรงของประเภท

ความผิด แม้ว่ากฎหมายจะก าหนดให้ศาลน้ันสามารถวางหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนวงเงิน

ประกันได้ตามความเหมาะสมตามแต่ละรูปคดี รวมไปถึงข้อหาแห่งคดีน้ันๆ แต่ศาลส่วนใหญ่ 

กม็ักจะคิดจ านวนเงินซ่ึงเป็นประกันตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคาประกันที่แต่ละศาลน้ันๆ

ก าหนด ซ่ึงจะเป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตายตัว และจ านวนเงินดังกล่าวจะตีราคาประกันจากความ

ร้ายแรงแห่งคดีเพียงอย่างเดียวไม่ได้สัดส่วนและผันแปรตามสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหา

หรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด เช่นน้ี ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท า

ความผิด ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ม่ันคงย่อมได้รับโอกาสการปล่อยตัวช่ัวคราวได้ง่าย
3
 เมื่อเป็น

เช่นน้ี หากเป็นมาตรการทางกฎหมายอนัเกี่ยวด้วยตัวเงินอย่างเช่นการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือ

                                                           
2 ปกป้อง ศรีสนิท, “การวิเคราะห์โทษทางอาญาด้วยหลักนิตเิศรษฐศาสตร์,”  วารสารนิตศิาสตร์,  

ปีที่ 39, ฉบบัที่ 3, น.514(2553).  
3
 บุรณมิา คูนิอาจ, “อ านาจศาลในการก าหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว,” (วิทยานิพนธ์

มหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์, 2558), น.3. 
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จ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีน้ัน อาจจะไม่มีความเกรงกลัวใน

การที่จะต้องท าตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือค าสั่งศาลที่จะนัดผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมาพิจารณาคดีต่อหน้าศาลได้ ประมวล

กฎหมายอาญาซ่ึงเป็นกฎหมายทางอาญาหลักของประเทศไทยน้ันกไ็ม่ได้มีบทบัญญัติในเร่ืองของ

ความผิดฐานหนีประกันไว้อย่างชัดเจน หรือมีมาตรการในการด าเนินการภายหลังจากผู้ต้องหา

หรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดหลบหนีหรือไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลไว้อย่างชัดเจน 

เมื่อเป็นเช่นน้ี หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดมีฐานะร ่ารวย และมีความ

เสี่ยงสูงที่จะแพ้คดีโดยข้อหาที่ถูกกล่าวหามีบทลงโทษที่หนักแล้ว กอ็าจจะเกิดการหนีประกัน

หรือไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันพิจารณาได้ อีกทั้ง เม่ือผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิด หนีประกันหรือไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันพิจารณาคดี ศาลกส็ามารถ

ด าเนินการได้เพียงริบหลักประกนัตามสัญญาประกันซ่ึงเป็นสัญญาทางแพ่ง หรือบังคับคดีในกรณี

ที่ใช้ทรัพย์สนิมาเป็นหลักประกนัเทา่นั้น
4
 

 การปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดจึงควรที่จะต้องมี

การค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจ าเลยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด เพ่ือน ามา

วิเคราะห์ถึงความสามารถและโอกาสของการหนีการประกันช่ัวคราวเป็นรายบุคคล เน่ืองจาก

ความสามารถและโอกาสของการหนีการประกันช่ัวคราวของผู้ต้องหาหรือจ าเลยผู้ถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิดแต่ละคนน้ันไม่เทา่กนั เช่นน้ี การเรียกหลักประกนัหรือเรียกทรัพย์ที่ประกันตัวโดย

แปรผันตามฐานะของผู้ต้องหรือจ าเลยที่กระท าความผิด หรือแปรผันตามฐานะของผู้ประกัน  

จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาการหนีประกันได้ อีกทั้ง 

ยังสามารถน าหลักประกนัหรือทรัพย์ที่ประกนัดังกล่าวน้ันมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายใน

การติดตามผู้ที่หนีประกันหรือหลบหนีการปล่อยช่ัวคราวน้ัน ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อันจะเป็น

มาตรการที่สามารถใช้ภายหลังจากการที่ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด

หลบหนีประกนัไปแล้วได้อกีทางหน่ึง
5
 

 

2.  แนวความคิดของการปล่อยชัว่คราวระหว่างพิจารณาคดีโดยมีประกนัและ

หลกัประกนั 
 การปล่อยช่ัวคราว ถือเป็นมาตรการในคดีอาญาเพ่ือผ่อนคลายหลักการมีตัวผู้ต้องหา

หรือจ าเลยที่ถูกคุมขังโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยพ้นจากการควบคุม

ของเจ้าพนักงานหรือศาล ตามระยะเวลาที่ก  าหนด เพ่ือไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยถูกควบคุมหรือขัง

เป็นระยะเวลานานเกินกว่าจ าเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี เพราะหากไม่

                                                           
4
 สรุินทร์ มากชูชิต, “ระบบปล่อยชั่วคราวผู้ ถูกกล่าวหา : ศึกษาการใช้หลักประกันในคดีอาญา,” 

(วิทยานิพนธม์หาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), น.4.  
5
  เพ่ิงอา้ง, น.515.   
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จ าเป็นต้องควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้กค็วรที่จะให้ปล่อยช่ัวคราวไป ตามหลักการของ

รัฐธรรมนูญที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค าพิพากษา 

อันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระท าความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลน้ันเสมือนเป็นผู้กระท า

ความผิดมิได้  

 การปล่อยช่ัวคราวโดยมีประกันและหลักประกัน คือ การปล่อยช่ัวคราวไปโดยมีผู้ท า

สัญญาว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะมาเมื่อถูกเรียกหรือมาตามนัด โดยน าหลักประกัน ได้แก่ เงินสด 

หลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นมาเป็นหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ ถ้าไม่มาจะต้องเสียค่าปรับเป็น

จ านวนตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน การท าสัญญาประกันน้ีผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะประกันตัวเอง

หรือให้บุคคลอื่นมาท าสญัญาประกนักไ็ด้  

 การจัดให้มีประกันหรือหลักประกันในการปล่อยช่ัวคราวน้ัน ก็เ พ่ือที่จะเป็น

หลักประกันว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่ได้รับการปล่อยช่ัวคราวใน

ระหว่างพิจารณาคดี จะมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันพิจารณาคดี หรือมาตามหมายนัด

หมายเรียกของศาลเม่ือมีคราวจ าเป็น หรือเป็นหลักประกันว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ได้รับการ

ปล่อยช่ัวคราวในระหว่างพิจารณาคดีจะไม่ไปก่อการกระท าความผิดอาญาในระหว่างการได้รับการ

ปล่อยช่ัวคราวน้ัน ดังน้ัน วิธีการที่เหมาะสมคือการก าหนดจ านวนเงินหรือหลักประกันในจ านวน 

ที่เหมาะสม เป็นสัดส่วนเพียงพอ ที่จะให้แน่ใจว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท า

ความผิดเม่ือได้รับการปล่อยช่ัวคราวให้ไปแสวงหาพยานหลักฐานที่จ าเป็นเพ่ือต่อสู้คดี หรือไปใช้

ชีวิตตามปกติแล้ว จะมาปรากฏตัวต่อศาลในวันพิจารณาคดี
6
  

 การก าหนดจ านวนวงเงินประกันหรือหลักประกันให้มีประสิทธิภาพพอที่จะแน่ใจว่า

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดเม่ือได้รับการปล่อยช่ัวคราวให้ไปแล้วจะมา

ปรากฏตัวต่อศาลในวันพิจารณาคดีน้ัน การก าหนดจ านวนวงเงินประกันหรือหลักประกันในการ

ปล่อยช่ัวคราวของจึงจะต้องมีลักษณะที่ไม่ตายตัวแปรผันตามความร้ายแรงของความผิดที่ถูก

กล่าวหาเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องแปรผันตามฐานะทางด้านเศรษฐกิจ หน้าที่การงานที่ผู้ต้องหา

หรือจ าเลยท าอยู่ ชีวประวัติความเป็นมาและชีวิตครอบครัวของผู้ต้องหาหรือจ าเลย บันทึก

เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของผู้ต้องหาหรือจ าเลย บันทึกเกี่ยวกับประวัติการหนีประกันของ

ผู้ต้องหาหรือจ าเลย นิสัยใจคอความเป็นผู้มีคุณธรรมของผู้ต้องหาหรือจ าเลยด้วย ที่ส าคัญในการ

การก าหนดจ านวนวงเงินประกันหรือหลักประกันในการปล่อยช่ัวคราวน้ัน จะต้องค านึงถึงความ

เสี่ยงต่อการสญูเสยีเงินให้เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิด โดยจ านวนวงเงินประกนัหรือหลักประกนัดังกล่าวน้ัน จะต้องมีความเพียงพอที่จะ

ยับย้ังผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดไม่ให้หลบหนี ให้มาตามหมายนัดหรือ

หมายเรียก และมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันนัดพิจารณาอกีด้วย ดังน้ัน การปล่อยช่ัวคราวโดยมี

                                                           
6 คณติ ณ นคร, กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา, พิมพ์คร้ังที่ 8 (กรงุเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

วิญญูชน, 2555), น.384. 
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ประกันและหลักประกัน การคิดจ านวนวงเงินประกันหรือจ านวนหลักประกันจะต้องไม่ยึดติดกับ

ความร้ายแรงแห่งข้อหาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอย่างเดียว แต่ยังจะต้องใช้ดุลพินิจในการ

พิจารณาไปถึงข้อมูลเฉพาะของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอีกด้วย เช่นน้ี 

แม้จะท าให้การก าหนดวงเงินประกันหรือการก าหนดหลักประกันของแต่ละบุคคลต่างกัน แต่เป็น

การสื่อให้เหน็ถึงประสทิธภิาพของการด าเนินการทางอาญาเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด คือ 

การด าเนินการะบวนการทางอาญาที่มีประสิทธิภาพน้ันจะต้องพิจารณาไปถึงสถานะทางสังคม 

ในด้านต่างๆ และปรับใช้เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมเพราะในการด าเนินกระบวนการยุติธรรม

ในบางกรณีน้ันไม่สามารถด าเนินการต่อคนทุกคนให้เหมือนกันทุกกรณีได้ เน่ืองจาก บุคคลแต่ละ

คนในสังคมย่อมมีฐานะแตกต่างกันไม่ว่าฐานะทางด้านเศรษฐกิจ หน้าที่การงาน เมื่อเป็นเช่นน้ี 

มาตรการทางอาญาบางอย่างอาจจะมีประสิทธิภาพกับบุคคลที่มาสถานะทางสังคมอีกสถานะหน่ึง 

แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพหรือมาตรการดังกล่าวอาจจะใช้ไม่ได้ผลเลยกับบุคคลที่มีสถานะทาง

สงัคมอกีสถานะหน่ึง  

 การปล่อยช่ัวคราวโดยมีประกนัและหลักประกนัน้ันถือเป็นมาตรการทางอาญาอันเกี่ยว

ด้วยการเงิน เม่ือเป็นมาตรการทางอาญาอนัเกี่ยวด้วยการเงินหากจะให้มีการด าเนินการให้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพแล้ว จึงต้องมีการปรับใช้เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสม ความแตกต่างด้านสถานะ

การเงินของบุคคลในสังคมปัจจุบันน้ันค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันมากจนเหน็ได้อย่างชัดเจน 

หากเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดมีฐานะทางการเงินที่ม่ันคงและ

ย่ืนค าขอปล่อยช่ัวคราวโดยมีประกันหรือหลักประกันแล้ว แม้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิดจะได้รับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามี

ความผิดจริง และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมิให้มีการเรียกประกันสูงเกินควรแก่กรณี แต่

การคิดจ านวนวงเงินประกันหรือหลักประกันจะต้องเป็นจ านวนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพียง

พอที่จะยับย้ังผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดไม่ให้หลบหนี ให้มาตามหมายนัด

หรือหมายเรียก และมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันนัดพิจารณา จึงจะท าให้เกิดความเหมาะสม 

เช่นน้ี การให้ปล่อยช่ัวคราวโดยมีประกันหรือหลักประกัน จึงมีหลักการที่ส าคัญของการก าหนด

จ านวนวงเงินประกันหรือหลักประกันในการปล่อยช่ัวคราวให้มีความแปรผันไปตามฐานความผิด 

ฐานะทางเศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีไว้เพ่ือใช้ลดความเสี่ยงที่

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเมื่อได้รับการปล่อยช่ัวคราวแล้วจะท าการหลบหนีไปในระหว่างที่ได้รับอนุญาต

ให้ปล่อยช่ัวคราว 

 

3. ปัญหาของหลกัเกณฑก์ารปล่อยชัว่คราวระหว่างพิจารณาคดีโดยมีประกนัและ

หลกัประกนั 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะวางหลักให้ผู้ด าเนินคดีอาญาที่มีสิทธิ

ก าหนดจ านวนวงเงินประกันและหลักประกันโดยพิจารณาจากพฤติการณ์ต่างๆ ประกอบกัน เช่น 
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ความหนักเบาแห่งข้อหา พยานหลักฐานที่ปรากฏ พฤติการณ์ต่างๆ ในคดี ภยันตรายหรือความ

เสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยช่ัวคราว แต่ในทางปฏบัิติน้ันไม่ว่าจะเป็นการก าหนดจ านวนวงเงิน

ประกันในระหว่างพิจารณาคดี จะอนุญาตให้มีการปล่อยช่ัวคราวโดยเป็นการปล่อยช่ัวคราวที่มี

ประกนัหรือหลักประกันเป็นหลัก โดยการอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวโดยมีประกันหรือหลักประกัน

เป็นหลักดังกล่าวน้ัน ส่วนใหญ่จะเป็นการปล่อยช่ัวคราวโดยคิดจ านวนวงเงินประกันหรือจ านวน

หลักประกันเป็นจ านวนที่ตายตัว โดยจะพิจารณาก าหนดจ านวนเงินประกันหรือจ านวน

หลักประกันจากความร้ายแรงของความผิดที่ถูกกล่าวหาเป็นหลักโดยไม่ได้ค านึงถึงพฤติการณ์

อย่างอื่นประกอบอย่างที่กฎหมายก าหนดไว้ ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จากการด าเนินการ 

ที่ไม่สอดคล้องกบัหลักกฎหมาย 

 การด าเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดน้ัน แม้จะมี

หลักเกณฑใ์ห้การอนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราวเป็นหลักและการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราวเป็น

ข้อยกเว้นจะสอดคล้องกับหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ 

และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดมีโอกาสต่อสู่คดีได้

อย่างเต็มที่ก ็ตาม แต่การที่จะให้ประกันโดยข้ึนอยู่กับจ านวนวงเงินประกันและหลักประกัน 

ที่ตายตัวน้ัน เป็นการด าเนินกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกบัการปล่อยช่ัวคราวที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพ

อย่างแท้จริง เพราะการค านึงถึงทรัพย์สินเงินทองเป็นหลักประกันที่ตายตัวและยังไม่มีความเพียง

พอที่จะยับย้ังผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดไม่ให้หลบหนี ให้มาตามหมายนัด

หรือหมายเรียก และมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันนัดพิจารณา เช่นน้ี จึงไม่ใช่เป็นเร่ืองที่ยากเลย

ที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะหาสินทรัพย์มาใช้เป็นประกันหรือหลักประกัน 

ท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจร ่ารวยน้ันมีโอกาส

ที่จะได้รับการปล่อยช่ัวคราว โดยไม่ล าบากมากนัก ปัญหาที่ตามมาหลังจากน้ัน คือ เม่ือการ

ก าหนดจ านวนวงเงินประกันและจ านวนหลักประกนัในทางปฏบัิติน้ันมีลักษณะที่ตายตัวแปรผันไป

ตามความร้ายแรงแห่งข้อหาเพียงอย่างเดียว ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีสามารถ

ที่จะได้รับการปล่อยช่ัวคราวไปโดยง่าย และท าให้เกิดความเสี่ยงสูงที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจดีจะถือว่าตนเองน้ันได้รับการปล่อยช่ัวคราวไปโดยง่ายน้ันจะมีพฤติการณ์หลบหนี 

ไม่มาตามหมายนัดหรือหมายเรียก ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานที่ส าคัญในคดี การข่มขู่พยานที่

ส าคัญในคดี การท าความผิด หรือแม้กระทั่งใช้เป็นช่องทางในการต่อสู้คดีเพ่ือให้ตนเองได้รับ

อสิรภาพ 

 ตามกฎหมายว่าด้วยเร่ืองการปล่อยช่ัวคราวของประเทศไทย หรือแม้กระทั่งประมวล

กฎหมายอาญา ภาคความผิดน้ันกไ็ม่ได้มีบทบัญญัติในเร่ืองของความผิดและบทลงโทษของ

ความผิดฐานหนีประกัน หรือมีมาตรการในการด าเนินการภายหลังจากผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูก

กล่าวหาว่ากระท าความผิดหลบหนีหรือไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลไว้อย่างชัดเจน เมื่อเป็นเช่นน้ี

หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่มีฐานะร ่ารวยหากมีความเสี่ยงสูงที่จะ 
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แพ้คดีและข้อหาที่ถูกกล่าวหามีบทลงโทษที่หนักแล้ว กอ็าจจะเกิดการหลบหนีไปในระหว่างได้รับ

การปล่อยช่ัวคราวหรือไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันพิจารณาได้  

 

4. บทสรุปและเสนอแนะ 

 การที่ศาลก าหนดหลักเกณฑ์ก าหนดราคาประกันและหลักประกันไว้เป็นจ านวนเงิน 

ที่ค่อนข้างแน่นอนและตายตัว โดยค านวณจากความร้ายแรงของประเภทความผิดเพียงอย่างเดียว 

มิได้พิจารณาไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจฐานะทางการเงิน หน้าที่การงานที่ของผู้ต้องหาและจ าเลย 

และกฎหมายว่าด้วยการปล่อยช่ัวคราว หรือแม้กระทั่งประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิดน้ัน

ไม่ได้มีบทบัญญัติในเร่ืองของความผิดและบทลงโทษของความผิดฐานหนีประกัน หรือมีมาตรการ

ในการด าเนินการภายหลังจากผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดหลบหนีหรือไม่

มาปรากฏตัวต่อหน้าศาลไว้อย่างชัดเจน ท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด

ที่มีฐานะร ่ารวยได้รับการปล่อยช่ัวคราวไปโดยง่าย สิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้เกิดปัญหาการหลบหนีใน

ระหว่างที่ได้รับการปล่อยช่ัวคราวได้ เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้ นจึงเสนอ

แนวทางแก้ไขไว้ ดังน้ี 

 (1) เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยค าร้องขอปล่อยช่ัวคราว โดยก าหนดให้มีการ

พิจารณาถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดประกอบ 

ค าร้องขอปล่อยช่ัวคราว เพ่ือก าหนดจ านวนวงเงินประกันหรือหลักประกันที่เหมาะสมกับฐานะ

ทางการเงินของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูก

กล่าวหาว่ากระท าความผิดเป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี วงเงินประกันหรือหลักประกันจะต้อง

สอดคล้องกับรายได้ของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดที่เป็นผู้มีฐานะทาง

เศรษฐกิจดีน้ัน โดยให้มีสัดส่วนเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่า

กระท าความผิดดังกล่าว กระท าการในลักษณะที่เป็นการหนีประกันโดยการไม่มาปรากฏตัว 

ต่อหน้าศาลในวันพิจารณาคดี หรือไม่มาตามหมายนัดหมายเรียกของศาล  

 (2) ให้เพิ่มเติมบทบัญญัติที่เป็นบทลงโทษเกี่ยวกับการหลบหนีระหว่างที่ได้รับการ
ปล่อยชั่วคราว เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และหากมีการหลบหนีไป
ในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวนั้นนอกจากจะปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งที่ให้ถือเป็นการผิด
สัญญาประกันอันถือเป็นการผิดสัญญาในทางแพ่งเมื่อผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดหลบหนีไปในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว นอกจากจะมีการด าเนินการริบเงิน
ประกันหรือริบหลักประกันตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ในกรณีกระท าผิดสัญญาแล้ว ให้มีการเพิ่ม
มาตรการในการด าเนินคดีอาญาโดยศาลสามารถจะพิจารณาคดีและบังคับคดีไปได้เลยโดยไม่ต้อง  
มีตัวจ าเลยมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลหากจ าเลยท าการหลบหนีไประหว่างการปล่อยชั่วคราว เช่นนี้   
จึงถือเป็นการยับยั้งอีกชั้นหนึ่ง หรือหากเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
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มีความเสี่ยงสูงมากที่จะหลบหนีไปในระหว่างการปล่อยชั่วคราว ก็ไม่ควรที่จะให้มีการปล่อย
ชั่วคราว แม้จะขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน เพราะหากมีความเสี่ยงสูงถึงขนาดแล้ว ไม่ว่าจะได้มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์จ านวนประกันดังกล่าวแปรผันตามสภาพเศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผิดให้ได้สัดส่วนเป็นจ านวนประกันหรือหลักประกันสูงมากเพียงใดก็ตาม
หรือมีการก าหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวให้เข้มงวดเพียงใด ก็คงจะไม่เพียงพอที่จะป้องกัน 
มิให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดหลบหนีไปในระหว่างได้รับการ  
ปล่อยชั่วคราวได้ เช่นนี้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมสูงสุดต่อกระบวนการยุติธรรมและปกป้องสังคม
ส่วนรวมให้เกิดความสงบสุขมากที่สุด จึงเห็นสมควรไม่ให้มีการปล่อยชั่วคราวและกักตัวผู้ต้องหา
หรือจ าเลยที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะหลบหนีหากได้รับการปล่อยชั่วคราวไว้ในอ านาจรัฐจนกว่า  
จะด าเนินกระบวนการยุติธรรมเสร็จสิ้นแล้ว 
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