
ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัสิทธิของการปล่อยช่ัวคราว1 
 

อรรณพ  ใจบุญ2 
 

การปล่อยชัว่คราวในประเทศไทย  สืบเน่ืองจากการปฏิรูประบบกฎหมายในส่วนของ      
การประกนัตวัหรือปล่อยชัว่คราวนั้น พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาความมีโทษส าหรับใชไ้ปพลางก่อน           
ร.ศ. 115 มาตรา 6 ไดบ้ญัญติัเก่ียว ขอ้งกบัการประกนัตวั เป็นอ านาจของผูพ้ิพากษาไต่สวนท่ีอาจจะสั่งขงั
ผูต้อ้งหาไว ้หรือถา้ไต่สวนแลว้เห็นวา่คดีมีมูลพอท่ีจะรับฟ้องไดใ้หก้ าหนดวนันดัพิจารณาหรืออนุญาตให้
ผูต้อ้งหาประกนัตวัได ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของผูพ้ิพากษาและรูปความอนัมีโทษหนกัเบา นอกจากประกาศ
ยกเลิก กฎหมายต่อทา้ยพระราชบญัญติั ร.ศ.117 อนัเป็นการประกาศยกเลิกกฎหมายตราสามดวง บางมาตรา
นั้นยงัยกเลิกเก่ียวกบัการประกนัตวัไปดว้ย ท าใหห้ลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการประกนัตวัหรือการปล่อยชัว่คราวได้
มีการเปล่ียนแปลงไปจากเ ดิม คือ การประ กนัตวัมีไดเ้ฉพาะผูต้อ้งหาในคดีอาญาเท่านั้น คดีแพง่ไม่ตอ้งมี     
การประกนัตวั เวน้แต่ศาล ฟังไดว้า่จ  าเลยไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่งหรือคิดจะหลบหนี ศาลมีอ านาจเรียก
ประกนัตามสมควรแก่รูปคดี ซ่ึงการประกนัตวัน้ีอาจจะประกนัดว้ยบุคคลหรือทรัพยก์็ได ้และใหมี้การ
ยกเลิกประกนั แบบ “เทครัวเรือน” ซ่ึงเ ดิมตอ้งใหบุ้ตรหรือภรรยาของนายประกนัสลกัหลงัรับรู้ในหนงัสือ             
ค ้าประกนั เพื่อสามารถบงัคบัเอาสินไหมพินยัจากบุตรหรือภรรยาของนายประกนัได ้เปล่ียนเป็นใหท้ าเป็น
หนงัสือสัญญายอมเสียเงินแทน ซ่ึงหากผูต้อ้งหาหลบหนีหรือประวงิความแลว้ นายประกนัคงตอ้งรับผดิ      
โดยเสียสินไหมพินยัแทนเท่านั้น และการขอถอนประกนัสามารถท าไดโ้ดยเพียงบอกกล่าวแก่ตระลาการท่ี
ใหป้ระกนั และใหผู้ต้อ้งหาหานาย ประกนัใหม่ก่อนจึงขอหนงัสือสัญญาประกนัคืน พระราชบญัญติัวธีิ
พิจารณาความมีโทษส าหรับใชไ้ปพลางก่อน ร.ศ.115 ใชบ้งัคบัมาจนถึงปี พ.ศ.2478 ซ่ึงในระหวา่งนั้นก็ไดมี้           
การเตรียมร่างกฎหมายวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความอาญาอยูต่ลอด โดยมีคณะกรรมการยกร่าง ประกอบดว้ย           
นกักฎหมายไทยและนกักฎหมายต่างชาติ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ไดมี้การประกาศใชป้ระมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ในวนัท่ี 5 
มิถุนายน พ.ศ. 2478 มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2478 และไดใ้ชม้าจนถึง ปัจจุบนั ซ่ึงนบัแต่มี           
การประกาศใชป้ระมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ดงักล่าวมาจนถึงปัจจุบนัไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม
รวมทั้งยกเลิกบทบญัญติัมาตราต่างๆรวม29คร้ัง  
                                                 

1
 บทความน้ีเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเร่ือง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิของการปล่อยชัว่คราว โดยมีอาจารย ์

ท่ีปรึกษา คือรองศาสตราจารยจ์ตุพร  วงศท์องสรรค ์และกรรมการสอบ คือรองศาสตราจารยป์ระเทือง  ธนิยผล และ 
รองศาสตราจารย ์ดร.สมชยั ศิริสมบูรณ์เวช 

2 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารงานยติุธรรม คณะนิติศาสตร์ 
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โดยในส่วนของการปล่อยชัว่คราว ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา                 
ความอาญา มาแ ลว้ 7 คร้ัง โดยในปี พ.ศ. 2547 ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเก่ียวกบั การปล่อยชัว่คราว
คร้ังใหญ่เพื่อใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และล่าสุดไดมี้                   
การแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบั การคุม้ครองพยานส าคญัในคดี ตามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา(ฉบบัท่ี28) พุทธศกัราช 2550 ทั้งน้ี ในการแกไ้ขเพิ่มเติมแต่ละคร้ังมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ทบญัญติั เก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราว มีความสมบรูณ์และสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย ใหส้ามารถน ามาบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

แต่ปัจจุบนัในประเทศไทยไดพ้บปัญหาเก่ียวกบัการปล่อยตวัชัว่คราวของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย    
อยา่งมากมาย ไม่วา่จะเป็นปัญหาความเสมอภาคท่ีไดก้ าหนดใหศ้าลหรือพนกังานสอบสวนเป็น ผูมี้อ านาจ
วนิิจฉยัค าร้องขอปล่อยตวัชัว่คราวไวโ้ดยไม่มีขอบเขต ซ่ึงท าให ้การวนิิจฉยัการปล่อยชัว่คราวเป็นไปโดยไม่
มีหลกัเกณฑแ์ละขอบเขตเป็นมาตรฐานแน่นอน การวนิิจฉยัข้ึนอยูก่บัความคิดเห็นส่วนบุคคล                           
ของเจา้พนกังานหรือศาล โดยไม่ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของขอ้เทจ็จริง ท่ีเห็นไดช้ดัคือ เจา้พนกังานหรือศาลสั่ง               
ค าร้องขอปล่อยชัว่คราวโดย เรียกหลกัประกนัเป็นหลกัแทบ ทุกคดี และศาลไม่ไดท้  าการไต่สวนค าร้อง                   
ขอปล่อยชัว่คราว อนัเป็นการแสดงถึงการตรวจสอบค าร้อง ในการท่ีจะไดรั้บเสรีภาพชัว่คราวของสิทธิท่ีมี
อยู ่ในการปล่อยชัว่คราวอยา่งแทจ้ริง 

จากบทบญัญติัเก่ียวกบัการปล่อยชัว่คราวของไทยนั้น ยงัพบวา่มีปัญหาและขอ้บกพร่อง                         
บางประการ ดงัน้ี 

 1.ปัญหาสิทธิการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลยตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา

มาตรา 110 ประกอบขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์  วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการเรียก

ประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548  ท่ีก าหนดอตัราโทษ

จ าคุกอยา่งสูงไม่เกิน 5 ปี 
จากขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา ไดก้ าหนดเร่ืองของหลกัประกนัไวช้ดัเจน ซ่ึงขอ้บงัคบั ดงักล่าว

มีการก าหนดใหเ้รียกหลกัประกนัโดยพิจารณาตามอตัราโทษ แต่ในกรณีคดีท่ีมีอตัราโทษอยา่งสูงไม่เกิน 5 ปี 
ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตใหไ้ดรั้บการประกนั ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกาไม่ไดมี้การก าหนดความผดิท่ีได้
กระท าไวอ้ยา่งแน่ชดั วา่มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอยา่งไร อนัจะท าใหไ้ม่สามารถปล่อยตวัชัว่คราวได ้

หากเป็นกรณีท่ีผู ้ ตอ้งหาหรือจ าเลย ตอ้งหาวา่กระท าความผดิเพียงเล็ก น้อยหรือกระท าความผดิ       
เพียงคร้ังแรก หรือกระท าผดิโดยพลาด หรือกระท าผดิโดยประมาท หรือพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุวา่ได้
กระท าไปดว้ยความร้ายแรงแต่อยา่งใด แต่ปรากฏวา่ ไม่ไดรั้บการปล่อยตวัชัว่คราวเพื่อใหผู้น้ั้น                          
ไดรั้บอิสรภาพ และไม่ไดใ้หโ้อกาสในการรวบรวมพยานหลกัฐานต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธ์ิ                     
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ของตนเอง ซ่ึงคดีท่ีมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 5ปี ส่วนมากเป็นคดีท่ีถือวา่ไม่มีความร้ายแรงรวมไปถึง                    
คดีความผดิ เล็กๆนอ้ยๆ 

2.ปัญหาสิทธิการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลย ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

มาตรา 110 ประกอบขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขเก่ียว กบัการเรียก

ประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหา หรือจ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 ท่ีก าหนดอตัราโทษ

จ าคุกอยา่งสูงเกิน 5 ปี 
จากขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกา ดงักล่าว ไดก้ าหนดการปล่อยตวัชัว่คราวตอ้งมีประ กนัเท่านั้น                 

จึงจะสามารถปล่อยตวัได ้จึงเป็นกรณีท่ีศาลเอาเง่ือนไขแห่งทรัพย ์ เป็นหลกัประกนั เพื่อแลกกบัอิสรภาพ 
ก่อใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองของความไม่เสมอภาคของผูค้นในสังคมท่ีมีความแตกต่าง กนัในบริบทเร่ืองของ
ฐานะทางเศรษฐกิจ ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย ท่ีฐานะยากจนไม่มีทรัพยสิ์นวางประ กนัก็จะถูกควบคุมตวัไปไวใ้น
เรือนจ า ซ่ึงเห็นไดว้า่ การปล่อยชัว่คราวโดยเรียกหลกัประ กันนั้นไม่เหมาะสม กับสภาพสังคมไทยท่ี
ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมกนั เพราะจะส่งผลใหผู้ต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีฐานะทาง เศรษฐกิจดี 
มีโอกาสไดรั้บการปล่อยชัว่คราวมากกวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยท่ีมีฐานะยากจน เม่ือผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่ได้
รับการปล่อยชัว่คราวก็จะถูกควบคุมตวัไวใ้นเรือนจ ารวมกบันกัโทษเด็ดขาดและไดรั้บการปฏิบติัเสมือนเป็น
นกัโทษเด็ดขาด  ซ่ึงการปฏิบติั ดังกล่าวถือเป็นการขดักบัหลกักฎหมายในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ                    
ของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย และในขณะเดียวกนัก็เป็นการขดัต่อหลกัสิทธิมนุษยชนเช่นกนั 

3.ปัญหาศาลชั้น ตน้พิพากษายกฟ้องแต่สั่งขงัจ าเลยไวใ้นระหวา่งอุทธรณ์หรือฎีกา ตามประมวล

กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 185 บญัญติัวา่ ถา้ศาลเห็นวา่ จ  าเลยไม่ไดก้ระท าผดิก็ดี กระท าของ

จ าเลยไม่เป็นความผดิก็ดี คดีขาดอายคุวามแลว้ก็ดี มีเหตุตามกฎหมายท่ีจ าเลยไม่ควรรับโทษก็ดี ใหศ้าล                

ยกฟ้องโจทกป์ล่อยจ าเลยไป แต่ศาลจะสั่งขงัจ าเลยไวห้รือปล่อยชัว่คราวระหวา่งคดีไม่ถึงท่ีสุดก็ได ้
จากบทบญัญติัดงักล่าว ศาลวนิิจฉยัคดีแลว้เห็นวา่จ าเลยไม่ไดก้ระท าความผดิ การกระท าของจ าเลย

ไม่เป็นความผดิ แลว้พิพากษายกฟ้องโจทก ์ศาลก็ตอ้งปล่อยตวัจ าเลยไป เน่ืองดว้ยในคดีอาญาผูต้อ้งหาหรือ
จ าเลยถือวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิจนกวา่ศาลจะมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่บุคคลนั้นเป็นผูก้ระท าความผดิตามกฎหมาย
จริง ซ่ึงการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายจะตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาเป็นผูบ้ริสุทธ์ิและก่อนมี                  
ค าพิพากษาถึงท่ีสุดจะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระท าความผดิมิได ้แต่กรณีตามกฎหมายใหอ้ านาจ
ศาลในการท่ีจะสั่งคุมขงัจ าเลยไว ้ดว้ยเหตุเฉพาะตวับุคคลท่ีกลวัจ าเลยจะหลบหนี จะไปยุง่เหยงิ กบั
พยานหลกัฐาน จะไปก่อเหตุภยนัตรายประการอ่ืน  จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือด าเนินคดีต่อศาล  
จึงตอ้งมีค าสั่งขงัจ าเลยไวก่้อนได ้
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จากกรณีดงักล่าว  ยอ่มส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในกรณีท่ีตอ้งไดรั้บ  
การคุมขงัโดยท่ียงัไม่ปรากฏวา่ตนเองไดมี้ค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่กระท าความผดิจริงตามกฎหมาย  แต่ตอ้ง              
ถูกจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ อาญา มาตรา 185 น้ีจึงก่อใหเ้กิดปัญหา
การกระทบสิทธิเสรีภาพ ของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย เป็นอยา่งมาก 

จากท่ีไดศึ้กษาถึงปัญหากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิการของปล่อยตวัชัว่คราวนั้น จากแนวคิด ทฤษฎีและ
บทกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้เห็นสมควรเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ข ดงัน้ี 

1.ปัญหาสิทธิการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลยตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา

มาตรา 110 ประกอบขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการเรียก

ประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548  ท่ีก าหนดอตัราโทษ

จ าคุกอยา่งสูงไม่เกิน 5 ปี 
ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ ควรมีการแกไ้ขบทบญัญติัประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา                  

มาตรา 110 ประกอบขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขเก่ียวกบั                              
การเรียกประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2548 ท่ีก าหนด
อตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงไม่เกิน 5 ปี ใหมี้การไต่สวนค าร้องขอปล่อยชัว่คราวและ แกไ้ขเพิ่มเติมใหน้ า                   
การควบคุมผูก้ระท าผดิไวใ้นท่ีอยูอ่าศยัหรือการน าก าไลอิเล็กทรอนิกส์ มาใชใ้หเ้กิดความเหมาะสม                     
แก่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยโดยพิจารณาเป็นราย 

2.ปัญหาประการท่ีสอง คือ ปัญหาสิทธิการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลย ตามประมวลกฎหมาย

วธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 110 ประกอบขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการและ

เง่ือนไขเก่ียวกบัการเรียกประกนัหรือหลกัประกนัใน การปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีอาญา              

พ.ศ.2548 ท่ีก าหนดอตัราโทษจ าคุก อยา่งสูงเกิน 5 ปี 
ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ ควรมีการแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา ความอาญา 

มาตรา 110 ประกอบขอ้บงัคบัประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการและ เง่ือนไขเก่ียวกบัการเรียก
ประกนัหรือหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้อ้งหาหรือจ าเลย ในคดีอาญา พ.ศ.2548 ท่ีก าหนดอตัราโทษ
จ าคุกอยา่งสูงเกิน 5 ปี ใหมี้การลดหลกัประกนัลง โดยค านวณจากรายไดแ้ละฐานะของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย 
และใหน้ ามาตรการควบคุมผูก้ระท าผดิไวใ้นท่ีอยูอ่าศยัหรือการน าก าไลอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้หเ้กิด                   
ความเหมาะสมแก่ ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยโดยพิจารณาเป็นราย 

3.ปัญหาศาลชั้นตน้พิพากษายกฟ้อง แต่สั่งขงัจ าเลยไวใ้นระหวา่งอุทธรณ์หรือฎีกา ควรมีการแกไ้ข

บทบญัญติัของประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 185 จากเดิมท่ีบญัญติัวา่ถา้ศาลเห็นวา่จ าเลย

ไม่ไดก้ระท าผดิก็ดี การกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผดิก็ดี คดีขาดอายคุวามแลว้ก็ดี มีเหตุตามกฎหมายท่ี
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จ าเลยไม่ควรรับโทษก็ดี ใหศ้าลยกฟ้องโจทกป์ล่อยจ าเลยไป แต่ศาลจะสั่งขงัจ าเลยไวห้รือปล่อยชัว่คราว

ระหวา่งคดีไม่ถึงท่ีสุดก็ได ้ 

ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ ควรมีการแกไ้ขเพิ่มเติมเป็นถา้ศาลเห็นวา่จ าเลยไม่ไดก้ระท าผดิก็ดี การกระท า

ของจ าเลยไม่เป็นความผดิก็ดี คดีขาดอายคุวามแลว้ก็ดี มีเหตุตามกฎหมายท่ีจ าเลยไม่ควรรับโทษก็ดี                    

ใหศ้าลยกฟ้องโจทกป์ล่อยจ าเลยไป แต่ศาลจะสั่งขงัจ าเลยไวห้รือปล่อยชัว่คราวระหวา่งคดีไม่ถึงท่ีสุดก็ได ้
การขงัจ าเลยไวใ้นวรรคแรกหา้มมิใหข้งัจ าเลยในสถานท่ีคุมขงั  แต่ใหก้ระท าโดยการน ามาตรการ

ควบคุมผูก้ระท าผดิไวใ้นท่ีอยูอ่าศยัหรือการน าก าไลขอ้มืออิเล็กทรอนิกส์ มาใชก้บัจ าเลยในกรณีน้ีเท่านั้น 
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