
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
ว่าดว้ยการปล่อยชัว่คราวและวธิีเรียกประกันในคดอีาญา 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๑๐  วรรคสาม  บัญญัติให้ 
การเรียกประกันหรือหลักประกันจะเรียกจนเกินควรแก่กรณีมิได้  และต้องค านึงถึงเงื่อนไขและมาตรการ
ป้องกันต่าง ๆ  ที่ได้ใช้กับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประกอบด้วย  ประกอบกับมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง  โดยศาลอาจก าหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว  รวมถึงการตั้งผู้ก ากับดูแลผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราวและการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทาง  
อันเป็นมาตรการป้องกันมิให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน   หรือไปก่อเหตุ
อันตรายประการอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อย
ชั่วคราวลดความส าคัญลง  จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการปล่อยชั่วคราวและวิธีเรียกประกัน 
ให้สอดคล้องกับการบังคับใช้มาตรการป้องกันตามกฎหมายดังกล่าว  ประธานศาลฎีกาจึงออกข้อบังคับไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  "ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวและ 
วิธีเรียกประกันในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๖๕" 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียก

ประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๒) ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียก

ประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(๓) ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียก
ประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
การก ากับดูแล  หมายความว่า  การที่ศาลวางเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติเพ่ือป้องกัน

การหลบหนีหรือก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายในระหว่างปล่อยชั่วคราว 
มาตรการก ากับดูแล  หมายความวา่  วิธีการที่ศาลใช้ในการก ากบัดแูล  เช่น  แต่งตั้งผู้ก ากบัดแูล  

หรือใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทาง 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๕



การพิจารณาสั่งปล่อยชั่วคราว 
ข้อ ๕ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยโดยตนเอง  หรือผู้ที่เป็นเครือญาติหรือเกี่ยวพันโดยทางสมรสหรือ

ในทางการงานหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจ าเลยอาจยื่นค าร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่จ าต้อง
เสนอหลักประกันใด ๆ  มาพร้อมกับค าร้อง   

ข้อ ๖ ศาลอาจให้เจ้าพนักงานศาลเก็บข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณ ์
ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องร้อง  บุคลิกลักษณะ  นิสัย  สภาพทางร่างกายและ
จิตใจ  การศึกษา  การประกอบอาชีพการงาน  ประวัติการกระท าความผิดอาญา  สภาพและฐานะของ
ครอบครัว  ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม  หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง  แล้วจัดท ารายงานหรือ
ความเห็นหรือประเมินความเสี่ยงเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งค าร้องขอปล่อยชั่วคราวด้วยก็ได้ 

ข้อ ๗ ในการสั่งค าร้องขอปล่อยชั่วคราวและการก ากับดูแลผู้ต้องหาหรือจ าเลย  ให้พิจารณา
และด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๐๘ 

การก ากับดูแลและการเรียกประกัน 
ข้อ ๘ แม้มีเหตุตามกฎหมายที่จะออกหมายขัง  แต่หากศาลเห็นว่าการก ากับดูแลสามารถ

ช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้นั้นจะหลบหนีหรือก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายในระหว่างปล่อยชั่วคราว    
ก็ให้มีค าสั่งปล่อยชั่วคราวได้  โดยใช้การก ากับดูแลและการเรียกประกันตามล าดับความเข้มงวด  ดังนี้ 

(๑) ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ 
(๒) แต่งตั้งผู้ก ากับดูแล 
(๓) ท าสัญญาประกัน 
(๔) ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทาง 
(๕) เรียกหลักประกัน 
การใช้วิธีการตามวรรคหนึ่ง  ศาลพึงก าหนดให้เหมาะสมและได้สัดส่วนกับพฤติการณ์ของ

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นราย ๆ  ไป 
ข้อ ๙ เงื่อนไขที่อาจก าหนดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติตามข้อ  8  (๑)  เช่น   
(๑) ให้มาศาลตามก าหนดนัด 
(๒) ห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 
(๓) ห้ามเดินทางออกนอกประเทศหรือออกนอกพ้ืนที่ใดพื้นที่หนึ่ง 
(๔) ห้ามพบหรือเข้าใกล้ผู้เสียหาย 
(๕) ห้ามออกจากที่อยู่อาศัย 
(๖) การเปลี่ยนหรือย้ายที่อยู่อาศัยต้องแจ้งให้ศาลทราบ   
(๗) ห้ามเข้าไปในสถานที่บางแห่ง   
(๘) ห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลบางประเภท   
(๙) ให้รายงานตัวต่อผู้ก ากับดูแล  เจ้าพนักงาน  หรือบุคคลที่ศาลก าหนด 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๕



(๑๐) ให้เข้ารับปรึกษาหรือบ าบัดรักษาความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ   
(๑๑) ให้เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อหาสารเสพติด   
(๑๒) ห้ามท ากิจกรรมหรือประกอบอาชีพบางอย่าง   
(๑๓) ห้ามพกพาอาวุธปืน   
(๑๔) ห้ามกระท าการตามที่ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง 

แนวทางการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน  หรือมีประกัน  หรือมีประกันและหลักประกัน 
ข้อ ๑๐ เมื่อจะมีค าสั่งปล่อยชั่วคราว  พึงพิจารณาใช้วิธีการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน 

เป็นล าดับแรกและให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัดหรือหมายเรียก   
แต่ถ้าเห็นว่าการสาบานหรือปฏิญาณตนยังไม่เพียงพอ  ศาลอาจน าวิธีการตามข้อ  ๘  (๑)  และ  (๒)   
มาใช้ร่วมด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๑ กรณีที่ศาลเห็นควรปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องมีประกัน   
การก าหนดวงเงินประกันควรพิจารณาให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดี  โดยค านึงถึงวิธีการตามข้อ  ๘   
(๑)  และ  (๒)  ที่ได้น ามาใช้ประกอบด้วย 

ข้อ ๑๒ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถตรวจสอบหรือจ ากัด 
การเดินทางตามข้อ  ๘  (๔)  พึงสั่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีความเสี่ยงสูงที่จะหลบหนีหรือ 
ก่อภัยอันตราย  หรือกรณีที่มีความจ าเป็นต้องคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยาน  ซึ่งต้องมีการตรวจสอบ 
สถานที่อยู่ของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวอย่างเข้มงวดและการใช้วิธีการที่เบากว่าไม่เพียงพอต่อการป้องกัน  
การหลบหนีหรือภัยอันตรายนั้น   

ข้อ ๑๓ ถ้าศาลเห็นว่าการใช้วิธีการตามข้อ  ๘  (1)  ถึง  (๔)  ยังไม่เพียงพอต่อการป้องกัน 
การหลบหนีหรือก่อภัยอันตรายหรือความเสียหาย  หรือเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการทุจริตฉ้อฉลอันมี
ผลกระทบต่อสาธารณชนส่วนรวม  หรือพฤติการณ์แห่งคดีก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจหรือ 
สังคมอย่างร้ายแรง  ศาลอาจเรียกหลักประกันได้  โดยให้ค านึงถึงความสามารถหรือข้อจ ากัดในการหา
หลักประกันของผู้ต้องหาหรือจ าเลยประกอบด้วย 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ศาลเห็นควรมีค าสั่งให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน   
แต่หลักประกันที่ผู้ที่ร้องขอปล่อยชั่วคราวเสนอมาไม่เพียงพอหรือไม่สามารถเสนอหลักประกันได้ทัน    
ศาลอาจพิจารณาปล่อยชั่วคราวไปพลางก่อน  โดยจะน าวิธีการอื่นตามข้อ  ๘  มาใช้ร่วมด้วยในระหว่าง
นั้นก็ได้   

ข้อ 1๕ ในกรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นชาวต่างประเทศขอปล่อยชั่วคราว  ให้ศาลมีค าสั่ง
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต่อเมื่อผู้ต้องหาหรือจ าเลยยินยอมส่งมอบหนังสือเดินทางไว้ต่อศาลด้วย   
และให้ศาลมีค าสั่งห้ามผู้ต้องหาหรือจ าเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  เว้นแต่ศาลเห็นสมควรเป็น
อย่างอื่น 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๕



ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยยินยอมส่งมอบหนังสือเดินทางตามวรรคหนึ่ง  ให้ศาลมอบส าเนา
หนังสือเดินทางให้แก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยดังกล่าวไว้แทน  เมื่อศาลมีค าสั่งห้ามผู้ต้องหาหรือจ าเลยเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักร  ให้ศาลมีหนังสือแจ้งค าสั่งไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือระงับการเดินทาง
ออกนอกราชอาณาจักรจนกว่าศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น  โดยให้ส่งส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ต้องหา
หรือจ าเลยแนบไปพร้อมด้วย  และเมื่อคดีถึงที่สุดหรือไม่มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องเก็บรักษาหนังสือเดินทาง
ของผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้  ให้คืนหนังสือเดินทางแก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยพร้อมทั้งแจ้งยกเลิกค าสั่ง 
ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเร็ว 

การก าหนดวงเงินประกัน 
ข้อ ๑๖ ในกรณีปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน  การก าหนดวงเงินประกันให้พิจารณา  ดังนี้ 
 ๑๖.๑ คดีความผิดลหุโทษหรือที่มีโทษปรับสถานเดียว  หากมีเหตุจ าเป็นต้องมี

ประกันให้ก าหนดวงเงินไม่เกินหนึ่งในสี่ของอัตราโทษปรับขั้นสูงส าหรับความผิดนั้น  แต่หากมีพฤติการณ์
พิเศษในคดีอาจก าหนดวงเงินเกินกว่าอัตราดังกล่าวได้  แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับขั้นสูง 

 ๑๖.๒ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  คดีความผิดที่มีผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจซึ่งมีอัตราโทษปรับสูง  ไม่ว่าจะมีโทษจ าคุกด้วยหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุจ าเป็นต้องมปีระกนั
หรือมีประกันและหลักประกัน  ให้ก าหนดวงเงินไม่เกินหนึ่งในสี่ของอัตราโทษปรับขั้นสูงส าหรับความผิดนั้น  
แต่หากมีพฤติการณ์พิเศษในคดี  อาจก าหนดวงเงินเกินกว่าอัตราดังกล่าวได้  แต่ไม่เกินอัตราโทษปรับขั้นสูง 

 ๑๖.๓ คดีความผิดที่มีความเสียหายต่อทรัพย์มูลค่าสูงหรือส่งผลเสียหายในวงกว้าง  
เช่น  ความผิดฐานฉ้อโกง  ความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน  ความผิดเกี่ยวกับ
ผู้บริหารสถาบันการเงิน  เป็นต้น  หากมีเหตุจ าเป็นต้องมีประกันหรือมีประกันและหลักประกัน   
ให้ก าหนดวงเงินไม่เกินหนึ่งในสามของราคาหรือมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย  แต่หากมีพฤติการณ์
พิเศษในคดี  อาจก าหนดวงเงินสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์ดังกล่าวได้  ในกรณีที่ก าหนดวงเงินสูงกว่าเกณฑ์
ดังกล่าว  ต้องไม่เกินราคาหรือมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้ายและให้ระบุเหตุนั้นไว้โดยชัดแจ้ง   
การก าหนดวงเงินประกันพึงค านึงถึงอัตราโทษจ าคุกในคดีที่ถูกกล่าวหาประกอบด้วย   เพ่ือเป็น
หลักประกันสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ าเลยมิให้มีการเรียกประกันจนเกินควรแก่กรณี   

 ๑๖.๔ คดีที่มีอัตราโทษจ าคุก  และไม่ เข้ากรณีตามข้อ  ๑๖.๑  ข้อ  ๑๖.๒   
ข้อ  ๑๖.๓  ข้อ  ๑๖.๕  และข้อ  ๑๖.๖  ให้ก าหนดวงเงินประกันโดยถือเกณฑ์ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท   
ต่อระวางโทษจ าคุก  ๑  ปี  แต่หากมีพฤติการณ์พิเศษในคดี  อาจก าหนดให้สูงกว่าวงเงินดังกล่าวได้   
แต่ไม่ควรเกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  ต่อระวางโทษจ าคุก  ๑  ปี   

 ๑๖.๕ คดีที่มีโทษจ าคุกตลอดชีวิต  ให้ก าหนดวงเงินประกันไม่เกิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   
แต่หากมีพฤติการณ์พิเศษในคดี  อาจก าหนดให้สูงกว่าวงเงินดังกล่าวได้  แต่ไม่เกิน  ๖00,000  บาท 

 ๑๖.๖ คดีที่มีโทษประหารชีวิต  ให้ก าหนดวงเงินประกันไม่เกิน  ๔๐๐,0๐๐  บาท   
แต่หากมีพฤติการณ์พิเศษในคดี  อาจก าหนดให้สูงกว่าวงเงินดังกล่าวได้  แต่ไม่เกิน  ๘00,000  บาท   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๕



 กรณีตามข้อ  ๑๖.๔  ๑๖.๕  และ  ๑๖.๖  ถ้าลักษณะและพฤติการณ์แห่งคดี 
มีเหตุจ าเป็นตอ้งก าหนดวงเงนิประกันสูงกวา่ที่วางไวข้้างตน้  ก็อาจเพิ่มวงเงินให้สูงขึ้นอีกได้  ทั้งนี้  ให้ระบ ุ
เหตุนั้นไว้โดยชัดแจ้ง   

ข้อ 1๗ คดีที่มีหลายข้อหา  ไม่ว่าจะเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท   
หรือความผิดหลายกรรมต่างกัน  ให้ถือข้อหาที่มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดวงเงินประกัน 

ในกรณีที่จ าเลยถูกฟ้องหลายคดีต่อศาลเดียวกัน  ไม่ว่าจะถูกฟ้องพร้อมกันหรือต่างเวลากัน  
ศาลอาจก าหนดวงเงินประกันในแต่ละคดีให้ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ  โดยให้ใช้หลักประกันร่วมกันก็ได้   

ข้อ 1๘ ในกรณีผู้ขอประกันเป็นญาติพ่ีน้องหรือมีความเกี่ยวพันโดยทางสมรส  หรือผู้ขอประกัน
ใช้หลักทรัพย์ที่มีค่าอย่างอื่นที่ก าหนดราคามูลค่าที่แน่นอนและสะดวกแก่การบังคับคดีเป็นหลักประกัน   
ศาลจะก าหนดวงเงินประกันให้ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติก็ได้ 

หากผู้ขอประกันซึ่งเป็นญาติพ่ีน้องหรือมีความเกี่ยวพันโดยทางสมรสเป็นผู้ใช้เงินสดหรือ
หลักทรัพย์ของผู้ขอประกันที่ก าหนดราคามูลค่าที่แน่นอนและสะดวกแก่การบังคับคดีเป็นหลักประกัน 
ในการปล่อยชั่วคราว  ศาลจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยให้ผู้ขอประกันวางเงินสดหรือหลักทรัพย์นั้น
เพียงจ านวนร้อยละยี่สิบจากจ านวนวงเงินประกันที่ศาลก าหนดก็ได้ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นหญิงมีครรภ์หรือมีบุตรอายุไม่เกิน  ๓  ปี  อยู่ในความดูแล
หรือเป็นผู้เจ็บป่วยซึ่งถ้าต้องขังจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ  หรือเป็นผู้พิการหรือสูงอายุ 
ซึ่งโดยสภาพร่างกายหรือจิตใจอาจจะเกิดความทุกข์ยากล าบากเกินกว่าปกติในระหว่างต้องขัง  ให้ศาลใช้
ดุลพินิจอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือก าหนดวงเงินประกันให้ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ 

การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน 
ข้อ ๒๐ การปล่อยชั่วคราวโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน  อาจใช้หลักทรัพย ์ ดังต่อไปนี้ 
 ๒๐.๑ ที่ดินมีโฉนด  ที่ดินมีหนังสือรับรองการท าประโยชน์  หรือห้องชุด  โดยม ี

โฉนดที่ดิน  หนังสือรับรองการท าประโยชน์  หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด  และหนังสือรับรองราคา
ประเมินของส านักงานที่ดินมาแสดง  หากจะน าสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินมาเป็นประกันด้วยก็จะต้องแสดง
ส าเนาทะเบียนบ้าน  และหนังสือประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย 

 ๒๐.๒ หลักทรัพย์มีค่าอย่างอื่นที่ก าหนดราคามูลค่าที่แน่นอนได้   เช่น  พันธบัตร 
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ  สลากออมสิน  บัตรหรือสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  เงินฝากของสถาบันการเงินหรือสหกรณ์ออมทรัพย์  ใบรับเงินฝากประจ าธนาคาร  
ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว   ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร 
เป็นผู้ออกตั๋ว  เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ท าสัญญาประกัน   
หนังสือค้ าประกันหรือหนังสือรับรองของธนาคารหรือบริษัทประกันภัยเพ่ือช าระเบี้ยปรับแทนในกรณี  
ผิดสัญญาประกัน  หนังสือรับรองการช าระเงินของกองทุนยุติธรรม  หนังสือรับรองของส่วนราชการเพื่อ
ขออนุญาตประกันตัวข้าราชการ  เป็นต้น  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีข้อสงสัย  ให้ศาลตรวจสอบเพ่ือขอค ายืนยัน
จากหน่วยงานที่ออกพันธบัตร  ธนาคาร  บริษัทประกันภัย  หรือส่วนราชการที่ออกหนังสือรับรองนั้น 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๕



เมื่อท าสัญญาประกันแล้ว  ให้ศาลมีหนังสือแจ้งอายัดไปยังส านักงานที่ดิน  ส านักงานเขต 
หรืออ าเภอ  หน่วยงานที่ออกพันธบัตร  ธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์  แล้วแต่กรณีทันที  และ 
เมื่อสัญญาประกันสิ้นสุดลง  ให้รีบคืนหลักประกันและแจ้งยกเลิกการอายัดโดยเร็ว  ในกรณีที่ใช้หนังสือ 
รับรองของบริษัทประกันภัยเป็นหลักประกัน  ให้ศาลแจ้งจ านวนวงเงินประกันในสัญญาประกันให้บริษัท 
ประกันภัยทราบด้วย 

ข้อ ๒๑ กรณีที่มีการปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวน  ถ้าผู้ร้องขอประกันมีความประสงค์จะใช้
เงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นที่วางประกันไว้เป็นหลักประกันการปล่อยชั่วคราวในชั้นศาลให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้ผู้ร้องขอประกันระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกัน  ซึ่งรวมทั้งมูลค่าหรือราคาของ
หลักประกันดังกล่าวและวงเงินที่ได้ประกัน  พร้อมทั้งแนบส าเนาภาพถ่ายหลักทรัพย์มากับค าร้องขอ   
ถ้าหลักทรัพย์นั้นเป็นที่ดินหรือห้องชุด  ให้แนบส าเนาหนังสือส าคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์และหนังสือ
รับรองราคาประเมินของส านักงานที่ดินมาด้วย 

(๒) ถ้าศาลเห็นสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยก าหนดวงเงินประกันไม่เกินมูลค่าหรือ
ราคาของหลักประกัน  และปรากฏตามค าแถลงของพนักงานสอบสวนหรือค าฟ้องหรือค าแถลง 
ของพนักงานอัยการว่าหลักประกันดังกล่าวยังอยู่ในความครอบครองของตน   หรือมีหลักฐานอื่น 
ที่น่าเชื่อถือว่าหลักประกันดังกล่าวยังอยู่ในความครอบครองของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ  
แล้วแต่กรณี  ให้ศาลมีค าสั่งให้ถือเอาหลักประกันนั้นเป็นหลักประกันในชั้นศาลได้   แต่ถ้าศาลก าหนด
วงเงินประกันไว้สูงกว่ามูลค่าหรือราคาของหลักประกันนั้น   ก็ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ร้องขอประกัน 
วางหลักประกันอื่นเพิ่มเติมให้เพียงพอกับวงเงินที่ประกันนั้น 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหรือราคาของหลักประกัน  ศาลอาจเรียกผู้ครอบครอง
หลักประกันมาสอบถามหรือสั่งให้ผู้ร้องขอประกันเสนอหลักฐานการประเมินราคาใหม่ก็ได้ 

(๓) เมื่อมีค าสั่งอนุญาตตาม  (๒)  แล้ว  ให้ศาลแจ้งให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ  
แล้วแต่กรณี  ส่งหลักประกันนั้นต่อศาลภายในเวลาที่ก าหนด 

การใช้บุคคลเป็นหลักประกัน 
ข้อ ๒๒ การใช้บุคคลเป็นหลักประกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๑๔   

วรรคสอง  (๓)  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
 ๒๒.๑ บุคคลผู้เป็นหลักประกันจะต้องเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจ าเลย  

เช่น  เป็นบุพการี  ผู้สืบสันดาน  สามี  ภริยา  ญาติพ่ีน้อง  ผู้บังคับบัญชา  นายจ้าง  บุคคลที่เกี่ยวพัน 
โดยทางสมรสหรือบุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพ่ีน้อง   หรือมีความสัมพันธ์
ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้   และเป็นผู้มีต าแหน่งหน้าที่การงานหรือมีรายได้แน่นอน   
โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๕



  (๑) ให้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง  และเสนอหนังสือรับรองจากต้นสังกัดหรือ
นายจ้าง  หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได้  และหากผู้ขอประกันมีคู่สมรส  ให้แสดงหลักฐานการยินยอมของ 
คู่สมรสด้วย  ในกรณีฉุกเฉินไม่อาจเสนอหนังสือรับรองได้ทัน   ให้ผ่อนผันโดยแสดงหลักฐานอื่น   
เช่น  บัตรประจ าตัวที่แสดงฐานะเช่นนั้นและให้น าหนังสือรับรองหรือหนังสือยินยอมมาแสดงภายหลัง 

  (๒) ให้ท าสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน  ๑๐  เท่าของอัตราเงินเดือน 
หรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  (๓) การอนุญาต  ให้พิจารณาจากเงินเดือนหรือรายได้  แต่หากวงเงินประกัน
มียอดสูงกว่าวงเงินที่ผู้นั้นมีสิทธิประกันได้  ศาลอาจก าหนดให้ผู้ขอประกันวางเงินหรือหลักทรัพย์อื่นเพ่ิมเติม 
ให้เพียงพอกับวงเงินประกันนั้นได้   หรืออาจให้มีผู้ขอประกันหลายคนร่วมกันท าสัญญาประกัน 
โดยใช้วงเงินของแต่ละคนรวมกันได้ 

  (๔) หากผู้ประกันพ้นจากต าแหน่งหน้าที่การงาน  ก็ให้คงมีสิทธิประกันต่อไป  
โดยศาลอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้หาหลักประกันเพ่ิมหรือดีกว่าเดิมได้ 

 ๒๒.๒ นิติบุคคลอาจเป็นผู้ขอประกันได้  ในกรณีที่กรรมการ  ผู้แทน  ตัวแทน  หุ้นส่วน  
พนักงาน  หรือลูกจ้างของนิติบุคคลนั้นตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย  ให้ท าสัญญาประกันได้ในวงเงินตามที่
ศาลเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ  ไป  และศาลอาจก าหนดให้ผู้ขอประกันวางเงินหรอืหลักทรัพย์อื่นตามจ านวน
ที่เห็นสมควรเพ่ิมเติมด้วยก็ได้   โดยจะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนและหลักฐานแสดง 
ฐานะการเงิน  และผู้มีอ านาจท าการแทน  ในกรณีฉุกเฉินไม่สามารถน าต้นฉบับเอกสารมาแสดงได้ทัน   
ให้ผ่อนผันโดยแสดงส าเนาเอกสารดังกล่าวและให้น าต้นฉบับเอกสารมาแสดงภายหลัง 

 ๒๒.๓ ในกรณีที่ส่วนราชการ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือ
ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา  เป็นผู้ร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว  หากจ านวนเงิน
ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองหรือค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวเพียงพอแล้ว   ควรถือว่าหนังสือรับรองหรือ 
ค าร้องนั้นเป็นหลักประกันที่น่าเชื่อถือได้  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๐๘  (๔) 

ข้อ ๒๓ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยอาจท าสัญญาประกันตนเองได้   
การท าสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง  หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็นพนักงานหรือประกอบวิชาชีพ  

เช่น  แพทย์  เภสัชกร  พยาบาล  วิศวกร  สถาปนิก  ทนายความ  ผู้สอบบัญชี  ครู  ผู้ประกอบวิซาชีพ
ด้านสื่อมวลชนหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้   และการกระท าที่ถูกกล่าวหา 
ว่าเป็นความผิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพนั้น   ให้ผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยท าสัญญาประกันตนเองได้ในวงเงินไม่เกิน  ๑๕  เท่าของอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

การพิจารณาสั่งปล่อยชั่วคราวภายหลังมีค าพิพากษา 
ข้อ ๒๔ กรณีที่ศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลยไม่เกิน   ๕  ปี   

ไม่ว่าจะเป็นคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาขอ้เท็จจริงหรือคดทีี่ต้องขออนญุาตฎีกาก็ตาม  หากจ าเลย
ไม่เคยถูกคุมขังมาก่อนหรือได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลชั้นอุทธรณ์  
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และไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนีหรือก่อภัยอันตรายใด ๆ  ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราว  โดยใช้วิธีการอย่างเดียวกับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาหรือจะใช้เงื่อนไขหรือ
มาตรการที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นก็ได้  โดยไม่จ าเป็นต้องส่งให้ศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสั่ง 

ในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา  หากจ าเลยไม่เคยถูกคุมขังมาก่อนหรือได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่าง
พิจารณาของศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรณ์  และไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนีหรือก่อภัยอันตรายใด ๆ   
แม้จ าเลยยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาหรือยังไม่ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์หรือฎีกา  ศาลที่มีอ านาจอาจมี
ค าสั่งให้ปล่อยชั่วคราวโดยใช้เงื่อนไขหรือมาตรการอย่างเดียวกับศาลล่างหรือจะใช้เงื่อนไขหรือมาตรการ 
ที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นก็ได้ 

การด าเนินการและการก าหนดแนวทางปฏิบัติอื่น 
ข้อ 2๕ การด าเนินการตามข้อบังคับนี้  ให้ใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและแบบพิมพ์ตามที่

ส านักงานศาลยุติธรรมก าหนด 
เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อบังคับนีเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบร้อย  ศาลอาจก าหนดแนวทางปฏิบตัขิอง

ศาลนั้นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
ข้อ 2๖ ให้ศาลประกาศและเผยแพร่ข้อบังคับนี้และแนวทางปฏิบัติของศาลเกี่ยวกับการใช้

มาตรการก ากับดูแลและการเรียกประกันในการปล่อยชั่วคราวให้ผู้ที่มาติดต่อและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 
ข้อ 2๗ ในกรณีจ าเป็นต้องมีวิธีการใดในทางธรุการเพ่ือให้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ไปได้โดยเรียบรอ้ย  

ให้เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ก าหนดวิธีการนั้น 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
ปิยกุล  บุญเพิ่ม 
ประธานศาลฎีกา 
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