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การปล่อยชั่วคราว : มาตรการ
ติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการ
ปล่อยชั่วคราวโดยศาล
บทน�ำ

การปล่อยชัว่ คราวหรือการประกันตัวผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย เป็นมาตรการอย่างหนึง่
ในคดีอาญา ซึ่งก�ำหนดขึ้นเพื่อผ่อนคลายการจ�ำกัดเสรีภาพในร่างกายหรือเสรีภาพ
ในการเคลือ่ นไหวของผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยในระหว่างถูกด�ำเนินคดีโดยการควบคุมหรือ
ขังผู้ต้องหาไว้ หากแต่ว่าการปล่อยชั่วคราวจะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่รัฐได้ว่าหาก
ปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไปแล้ว ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยนั้นจะไม่หลบหนี หรือไม่ก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อพยานหลักฐาน หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอืน่ หรือชุมชน
หรือไปกระท�ำความผิดซ�้ำอีก อันเป็นหลักประกันได้ว่ารัฐจะยังคงได้ตัวผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลยมาในการด�ำเนินคดีต่อไปได้ ซึ่งหากผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่ได้รับการปล่อยตัว
ชัว่ คราวนัน้ หลบหนีไป รัฐสามารถติดตามจับกุมผูห้ ลบหนีนนั้ มาสูก่ ระบวนการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลได้
ดังนั้น คอลัมน์ “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอน�ำเสนอเรื่อง
“การปล่อยชัว่ คราว : มาตรการติดตามจับกุมผูห้ ลบหนีจากการปล่อยชัว่ คราวโดยศาล”
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้มีโอกาสรับทราบและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยโดยศาล มาตรการในการก�ำกับและ
ติดตามจับกุมผูห้ ลบหนีการปล่อยชัว่ คราวมาด�ำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทัง้ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลในการน�ำจับผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่หลบหนี ดังนี้

๑. ความเป็นมาและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

เมื่อมีการกล่าวหาว่าบุคคลใดกระท�ำความผิดอาญาเกิดขึ้น รัฐมีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำการควบคุมตัวผู้กระท�ำความผิดไว้เพื่อด�ำเนินคดีในกระบวนการ
พ.ย. - ธ.ค. ๖๐

159-168-MAC6.indd 159

จุลนิติ

159

12/27/17 1:05 PM

การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

ยุติธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่มุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
การน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาด�ำเนินคดีเพื่อลงโทษนั้น หากไม่ควบคุมหรือขังบุคคล
เหล่านี้ไว้ในระหว่างการพิจารณาคดี การด�ำเนินคดีก็ไม่อาจกระท�ำได้เพราะผู้ต้องหา
หรือจ�ำเลยนั้นอาจหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายอื่น
ได้ แต่เนื่องจากการควบคุมตัวระหว่างด�ำเนินคดีนั้นเป็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของ
ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�ำเลย แต่จ�ำเป็นต้องกระท�ำเพื่อให้การสอบสวนและการด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาคดีเป็นไปโดยเรียบร้อย และยังเป็นหลักประกันได้ว่ามีตัวผู้ต้องหา
หรือจ�ำเลยอยูใ่ นกระบวนการพิจารณาคดีในทุกขัน้ ตอน แต่การจับกุม คุมขัง ตรวจค้นตัว
และการน�ำตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดมาด�ำเนินคดีเพื่อ
ลงโทษนั้น เป็นกระบวนการที่กระทบถึงสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายของผู้ถูกกล่าวหา การใช้อ�ำนาจรัฐโดยกลไกของ
กระบวนการยุติธรรมจึงต้องค�ำนึงถึงการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมไปพร้อมกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ถูก
กล่าวหาหรือจ�ำเลยนั้นด้วย
การปล่อยชัว่ คราวหรือการประกันตัวผูต้ อ้ งหาหรือ
จ�ำเลยจึงเป็นมาตรการที่ช่วยผ่อนคลายการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพ
ของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดให้ได้รับอิสรภาพชั่วระยะเวลาที่ก�ำหนดใน
ระหว่างถูกด�ำเนินคดี โดยพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี
แต่เนือ่ งจากปัญหาการใช้ดลุ พินจิ ของศาลในการทีจ่ ะอนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราวหรือ
ไม่อนุญาต และข้อจ�ำกัดของกฎหมายทีใ่ ห้ศาลต้องใช้ดลุ พินจิ เพียงการอนุญาตหรือ
ไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราวเท่านัน้ แม้ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
จะได้บัญญัติให้ศาลสามารถมีค�ำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่มีประกัน หรือโดยมี
ประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ตาม ซึง่ เมือ่ พิจารณาจุดมุง่ หมายของกฎหมาย
แล้วมิได้เน้นในเรือ่ งหลักประกัน แต่ในทางปฏิบตั นิ นั้ ศาลจะใช้ดลุ พินจิ ให้ปล่อยชัว่ คราว
เป็นส่วนใหญ่และศาลก็มักจะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน
ด้วยเสมอ ไม่วา่ จะเป็นการประกันโดยตัวบุคคลหรือทรัพย์สนิ ก็ตาม ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ เป็นหลัก
ประกันว่าผู้ต้องหาที่ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นจะไม่หลบหนีไป
แม้ว่าประเทศไทยจะยอมรับหลักการที่ว่า ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยได้รับการ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาล แต่
ความเป็นจริงแล้วผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากศาลว่า
เป็นผู้กระท�ำความผิด กลับได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้กระท�ำความผิด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยนั้นมิได้รับการประกันตัวหรือปล่อยชั่วคราวก็จะถูก
ควบคุมหรือคุมขังในเรือนจ�ำเพือ่ รอการพิจารณาของศาล อันเป็นการลิดรอนสิทธิและ
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สารพันปัญหากฎหมาย

เสรีภาพของบุคคล ถึงแม้ว่ากฎหมายได้บัญญัติมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล และการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิการมีทนายความ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
รวดเร็ว และเป็นธรรม แต่มาตรการทางกฎหมายหรือการก�ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ประกันตัวหรือปล่อยชัว่ คราวนัน้ ยังไม่ได้รบั การพัฒนาหรือวางแนวทางหรือสร้างเครือ่ งมือ
ที่เป็นการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�ำเลยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้พิพากษา
ได้ว่าหากปล่อยตัวไปแล้วจะได้ตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�ำเลยมาด�ำเนินคดีอย่างแน่นอน
อีกทัง้ ในทางปฏิบตั เิ จ้าพนักงานหรือศาลมิได้ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งความจ�ำเป็นในการ
เอาตัวบุคคลไว้ในอ�ำนาจรัฐท�ำให้ผถู้ กู กล่าวหาหรือจ�ำเลยต้องถูกกักขังโดยไร้ซงึ่ เสรีภาพ
ในระหว่างถูกด�ำเนินคดี และหากจะปล่อยชั่วคราวส่วนใหญ่มักใช้ดุลพินิจในการสั่ง
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยยึดหลักประกันเป็นส�ำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการ
พิจารณาคดีของศาล
นอกจากนี้ ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมและเศรษฐกิจของผูต้ อ้ งขังหรือจ�ำเลย
ยังส่งผลโดยตรงต่อสิทธิการปล่อยตัวชั่วคราว สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตามหลัก
กฎหมายทีไ่ ม่เสมอภาคกัน การก�ำหนดให้ศาลใช้ดลุ พินจิ ในการอนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราว
ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย เป็นหลักตามข้อปฏิบตั ทิ วี่ า่ ทุกคนพึงได้รบั อนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราว
หรือแม้ศาลเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต้อง
เป็นเรื่องมีเหตุจ�ำเป็น และศาลต้องแสดงเหตุผลที่สั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ตามกฎหมาย ซึง่ ดุลพินจิ ของศาลในการสัง่ ค�ำร้องขอให้ปล่อยชัว่ คราวนัน้ ก็ยงั ขึน้ อยูก่ บั
การเรียกประกันหรือหลักประกันเป็นส่วนใหญ่

๒. หลักการส�ำคัญในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย

การปล่อยชั่วคราว คือ การอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยพ้นจากการ
ควบคุมของเจ้าพนักงานหรือศาลตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด เพือ่ ไม่ให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย
ถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าจ�ำเป็น ระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
เหตุ ที่ ก ฎหมายต้ อ งก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ใ นเรื่ อ งการปล่ อ ยชั่ ว คราวไว้ เ นื่ อ งจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไว้ใน
มาตรา ๒๙ วรรคสอง และวรรคสาม ความว่า “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใด
เป็นผู้กระท�ำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท�ำความผิดมิได้ ทั้งนี้
การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยให้กระท�ำได้เพียงเท่าที่จ�ำเป็น เพื่อป้องกัน
มิให้มีการหลบหนี”
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การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

ปัจจุบันประเทศไทยมีวิธีการปล่อยชั่วคราวอยู่ ๓ วิธี คือ
๑) การปล่อยโดยไม่มปี ระกัน คือ การปล่อยชัว่ คราวโดยไม่ตอ้ งท�ำสัญญา
ประกันและไม่ตอ้ งมีหลักประกัน เพียงแต่ให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยสาบานหรือปฏิญาณตน
ว่าจะมาตามหมายนัดหรือหมายเรียกเท่านั้น
๒) การปล่อยโดยมีประกัน คือ การปล่อยชั่วคราวโดยผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลย หรือผูป้ ระกันท�ำสัญญาประกันและลงลายมือชือ่ ไว้ในสัญญาประกันว่าจะปฏิบตั ิ
ตามนัดหรือตามหมายเรียกของศาล ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับตามจ� ำนวนเงินที่
ก�ำหนดไว้ในสัญญาประกัน
๓) การปล่อยโดยมีประกันและหลักประกัน คือ การปล่อยชั่วคราวโดย
ผู้ประกันหรือผูเ้ ป็นหลักประกันต้องลงลายมือชือ่ ในสัญญาประกันต่อศาลว่าจะปฏิบัติ
ตามนัดหรือตามหมายเรียกของศาล และมีการวางหลักประกันไว้
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถบังคับเอากับหลักประกันตามจ�ำนวนทีร่ ะบุไว้เมือ่
มีการผิดสัญญา
โดยจุดประสงค์ของการปล่อยชั่วคราวก็เพื่อให้สิทธิ
เสรีภาพแก่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไม่ต้องถูกควบคุมตัวหรือถูกกักขัง
ก่อนมีคำ� พิพากษาว่าเป็นผูก้ ระท�ำความผิด ทัง้ เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยนัน้ ได้มโี อกาสต่อสูค้ ดีอย่างเต็มที่ การปล่อย
ชั่วคราวจึงเป็นหลักประกันถึงการมีตัวตนอยู่ของผู้ต้องหาหรือ
จ�ำเลยว่าจะไม่หลบหนีการพิจารณาพิพากษาของศาล โดยผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยเหล่านัน้
สัญญาว่าจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาลและถ้าผิดสัญญา
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยหรือผู้ท�ำสัญญาประกันจะต้องรับผิดช�ำระเงินประกันเป็นค่าปรับ
ตามจ�ำนวนที่ศาลก�ำหนดไว้
หลักการส�ำคัญในการสั่งค�ำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย
คือ การพิจารณาสั่งปล่อยชั่วคราวเป็นดุลพินิจของศาล โดยพิจารณาสั่งตามกฎหมาย
คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๘/๑
ประกอบข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขเกีย่ วกับ
การเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชัว่ คราวผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว
พ.ศ. ๒๕๔๘ และค�ำแนะน�ำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลาง
หลักประกันการปล่อยชัว่ คราวผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย พ.ศ. ๒๕๔๗ ทัง้ นี้ ผูม้ อี ำ� นาจพิจารณา
สั่งต้องพิจารณาสั่งอย่างรวดเร็ว และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้
การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในกฎหมาย
และต้องแจ้งเหตุผลให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยและผูร้ อ้ งขอประกันทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
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โดยการก�ำหนดวงเงินประกันนั้นพึงก�ำหนดให้เหมาะสมแก่ข้อหาและสภาพแห่งคดี
รวมทั้งแนวโน้มที่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะหลบหนีหากพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป
ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรก�ำหนดหลักประกันด้วยก็ให้พิจารณาว่าหลักประกันนั้น
คุ้มกับวงเงินประกันที่ก�ำหนดหรือไม่ โดยให้ค�ำนึงถึงความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกัน
หลักประกัน และฐานะของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยประกอบกัน
แม้ศาลจะได้ใช้ดุลพินิจในการอนุญาตให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยเป็นหลัก
ตามข้อปฏิบัติที่ว่าทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวตามหลักกฎหมายและ
ค�ำแนะน�ำของประธานศาลฎีกาและแม้ศาลจะเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะไม่
ได้รบั การอนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราวต้องเป็นเรือ่ งทีม่ เี หตุจำ� เป็น และการจะสัง่ ไม่อนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผลตามกฎหมาย นอกจากนี้ดุลพินิจของศาลในการสั่ง
ค�ำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวนั้นยังขึ้นอยู่ที่หลักประกันเป็นส่วนส�ำคัญด้วย

๓. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ปล่อยชัว่ คราวผูต้ อ้ งหาหรือ
จ�ำเลย

๓.๑ หลักเกณฑ์การยื่นค�ำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
		 บุคคลผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยชั่วคราว
ไม่วา่ จะโดยมีประกัน หรือไม่มปี ระกัน หรือมีประกันและหลักประกัน และไม่วา่ ผูต้ อ้ งหา
หรือจ�ำเลยนั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาล ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้องขอปล่อยชั่วคราว
ได้แก่ ผู้ต้องหา จ�ำเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ดังนี้
		 (๑) เมือ่ ผูต้ อ้ งหาถูกควบคุมอยูแ่ ละยังมิได้ถกู ฟ้องต่อศาล ให้ยนื่ ต่อ
พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี
		 (๒) เมื่อผู้ต้องหาต้องขังตามหมายศาลและยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล
ให้ยื่นต่อศาลนั้น
		 (๓) เมื่อผู้ต้องหาถูกฟ้องแล้ว ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ช�ำระคดีนั้น
		 (๔) เมื่อศาลอ่านค�ำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์แล้ว แม้
ยังไม่มกี ารยืน่ อุทธรณ์หรือฎีกา หรือมีการยืน่ อุทธรณ์หรือฎีกาแล้วแต่ยงั ไม่ได้สง่ ส�ำนวน
ไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นที่ช�ำระคดีนั้น
			 ในกรณีทศี่ าลชัน้ ต้นเห็นสมควรให้ปล่อยชัว่ คราว ให้ศาลชัน้ ต้น
สัง่ อนุญาต มิฉะนัน้ ให้รบี ส่งค�ำร้องพร้อมส�ำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพือ่ สัง่
แล้วแต่กรณี
		 (๕) เมื่อศาลส่งส�ำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว จะยื่น
ต่อศาลชั้นต้นที่ช�ำระคดีนั้น หรือจะยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณีก็ได้๒
		๑ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๐๖.
พ.ย. - ธ.ค. ๖๐
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การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

		 ในกรณีทยี่ นื่ ต่อศาลชัน้ ต้น ให้ศาลชัน้ ต้นรีบส่งค�ำร้องไปยังศาลอุทธรณ์
หรือศาลฎีกาเพื่อสั่ง แล้วแต่กรณี
๓.๒ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว
		 การพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยนั้น เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ ที่บัญญัติว่าในการวินิจฉัย
ค�ำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว ต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ
		 (๑) ความหนักเบาแห่งข้อหา
		 (๒) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด
		 (๓) พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
		 (๔) เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกัน
ได้เพียงใด
		 (๕) ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
		 (๖) ภัยอันตรายหรือความเสียหาย ที่จะเกิด
จากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่
		 (๗) ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยต้องขังตาม
หมายศาล ถ้ามีค�ำคัดค้านของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
โจทก์ หรือผูเ้ สียหาย แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินจิ ฉัยได้
		 เพือ่ ประโยชน์ในการด�ำเนินการดังกล่าว เจ้าพนักงานซึง่ มีอำ� นาจสัง่
ให้ปล่อยชัว่ คราวหรือศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงาน
ซึ่งกฎหมายก�ำหนดให้มีอ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาสั่ง
ค�ำร้องด้วยก็ได้
		 ในการอนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราว เจ้าพนักงานซึง่ มีอำ� นาจสัง่ ให้ปล่อย
ชัว่ คราวหรือศาลจะก�ำหนดเงือ่ นไขเกีย่ วกับทีอ่ ยูห่ รือเงือ่ นไขอืน่ ใดให้ผถู้ กู ปล่อยชัว่ คราว
ปฏิบตั ิ หรือในกรณีทผี่ นู้ นั้ ยินยอมจะสัง่ ให้ใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อนื่ ใด
ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ�ำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้  ทั้งนี้
เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ถ้าผู้ถูก
ปล่อยชั่วคราวมีอายุไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์ แม้ผู้นั้นยินยอม จะสั่งให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
ได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุสมควร
ประการอื่น๒
		 ข้อพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวดังกล่าว เป็นหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ใน
การพิจารณาปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ� ำเลย โดยพิจารณาจากสภาพความผิด
ความร้ า ยแรงแห่ ง ข้ อ หา สาเหตุ แ ละพฤติ ก ารณ์ ก ารกระท� ำ ความผิ ด รวมทั้ ง
			๒ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘ วรรคสาม.
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บุคลิกลักษณะ นิสัย สภาพร่างกายและจิตใจ การศึกษา การประกอบอาชีพการงาน
ประวัติการกระท�ำความผิดอาญา สภาพและฐานะของครอบครัว และความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นในสังคม ของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย โดยให้ศาลพิจารณาประกอบกันว่า
สมควรปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยหรือไม่ โดยในทางปฏิบัตินั้นรายละเอียด
ข้อมูลที่เสนอเพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งปล่อยชั่วคราว จะปรากฏในค�ำร้องขอฝากขังของ
พนักงานสอบสวน หรืออยูใ่ นค�ำร้องขอปล่อยชัว่ คราวนัน้ เอง ซึง่ อาจมีรายละเอียดข้อมูล
ไม่มากนัก ดังนั้น กฎหมายจึงก�ำหนดให้เจ้าพนักงานซึ่งมีอ�ำนาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว
หรือศาลอาจรับฟังข้อเท็จจริง รายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมาย
ก�ำหนดให้มีอ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งค�ำร้อง
ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ศาลที่พิจารณาสั่งค�ำร้องขอปล่อยชั่วคราวมีรายละเอียดข้อมูล
ที่เพียงพอในการพิจารณาสั่งนั่นเอง
๓.๓ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งไม่ปล่อยชั่วคราว
		 การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวจะท�ำได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อตาม
กฎหมายเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
		 (๑) ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะหลบหนี
		 (๒) ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
		 (๓) ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น
		 (๔) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ
		 (๕) การปล่อยชัว่ คราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงาน หรือการด�ำเนินคดีในศาล๓		
		 ในกรณีที่ศาลพิจารณาแล้วมีค�ำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ค�ำสัง่ ไม่ให้ปล่อยชัว่ คราวดังกล่าวต้องแสดงเหตุผล และต้องแจ้งเหตุดงั กล่าวให้ผตู้ อ้ งหา
หรือจ�ำเลย และผู้ยื่นค�ำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว

๔. มาตรการก�ำกับและติดตามจับกุมผูห้ ลบหนีการปล่อยชัว่ คราว
โดยศาล

โดยที่ปัจจุบันผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาล
ได้หลบหนีไปท�ำให้การพิจารณาพิพากษาของศาลต้องล่าช้า ส่งผลกระทบต่อนโยบาย
ในการป้องปรามอาชญากรรม สาเหตุส�ำคัญประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยที่
ได้รับการปล่อยชั่วคราวหลบหนีก็คือการไม่มีเจ้าพนักงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่โดยตรงใน
การก�ำกับดูแลผูถ้ กู ปล่อยชัว่ คราวให้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีศ่ าลก�ำหนดเพือ่ ป้องกัน
			๓ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘/๑.
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การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

การหลบหนี และเมือ่ เกิดการหลบหนีกไ็ ม่มเี จ้าพนักงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีโ่ ดยตรงในการ
ติดตามจับกุมผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยเหล่านัน้ กลับมาด�ำเนินคดี ดังนัน้ เพือ่ ให้การพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลสามารถด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรก�ำหนดมาตรการ
ก�ำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวและการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่หลบหนี
โดยให้ศาลมีอ�ำนาจแต่งตั้งผู้ก�ำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เพื่อให้ท�ำหน้าที่ดูแลผู้ถูก
ปล่อยชัว่ คราวให้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีศ่ าลก�ำหนด โดยให้ผกู้ ำ� กับดูแลผูถ้ กู ปล่อยชัว่ คราว
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย และผู้แจ้งความน�ำจับผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่
หลบหนีมีสิทธิได้รับเงินสินบน และเจ้าพนักงานผู้น�ำจับมีสิทธิได้รับเงินรางวัลด้วย
รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงได้เสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ซึง่ ท�ำหน้าทีร่ ฐั สภาให้มกี ารตราพระราชบัญญัตมิ าตรการ
ก�ำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล
พ.ศ. ๒๕๖๐๔ ขึ้นใช้บังคับเพื่อแก้ไขปัญหาการหลบหนีของผู้ถูก
ปล่อยชั่วคราว ให้มีการติดตามและจับกุมผู้หลบหนีนั้นมาสู่
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลต่อไป โดยพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้กำ� หนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับมาตรการก�ำกับและติดตาม
จับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวของศาลไว้ ดังนี้
๑) ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
โดยก� ำ หนดเงื่ อ นไขให้ ผู ้ ที่ ถู ก ปล่ อ ยชั่ ว คราวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป้ อ งกั น การหลบหนี ห รื อ
ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสาม แห่งประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ศาลอาจมีค�ำสัง่ แต่งตัง้ บุคคลใดเป็นผูก้ ำ� กับดูแลผูถ้ กู
ปล่อยชั่วคราว๕ เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวก็ได้ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมิใช่
เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ โ ดยตรงในการดู แ ลผู ้ ถู ก ปล่ อ ยชั่ ว คราวตามที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ก�ำหนด ผู้ประกัน บุคคลซึ่งเป็นหลัก
ประกัน หรือบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้
รับแต่งตั้งเป็นผู้ก�ำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
เว้นแต่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้หลบหนีหรือไปก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายขึ้นโดย
ผู้ก�ำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี
ในการขอรับค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ย ให้ผกู้ ำ� กับดูแลผูถ้ กู ปล่อยชัว่ คราว
ยื่นค�ำร้องต่อศาลชั้นต้นที่ได้ออกหมายปล่อยภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการ
		๔ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนด ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป.
๕
ผู้กำ�กับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้สอดส่องดูแล รับรายงานตัว หรือให้
คำ�ปรึกษาผูถ้ กู ปล่อยชัว่ คราว เพือ่ ป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีไ่ ด้รบั การปล่อยชัว่ คราว.
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สารพันปัญหากฎหมาย

ปฏิบัติหน้าที่หรือวันที่ได้รับแจ้งจากศาล และให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งจ่ายค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จา่ ยแก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินดังกล่าวตามทีเ่ ห็นสมควร โดยค�ำนึงถึงลักษณะของภารกิจ
และระยะเวลาที่ต้องด�ำเนินการประกอบด้วย ค�ำสั่งของศาลดังกล่าวให้เป็นที่สุด
๒) เมือ่ มีการจับกุมผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยทีไ่ ด้รบั การปล่อยชัว่ คราวโดยศาล
ซึ่งหลบหนีและได้ส่งตัวต่อศาลแล้ว ให้ผู้แจ้งความน�ำจับมีสิทธิได้รับเงินสินบน
และเจ้าหน้าที่ผู้จับมีสิทธิได้รับเงินรางวัล ทั้งนี้ การขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล
ดังกล่าว ให้ผู้แจ้งความน�ำจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับยื่นค�ำร้องต่อศาลชั้นต้นที่ได้ออก
หมายปล่อยภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยต่อศาล โดยผู้ร้องต้อง
แสดงพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และหากศาล
พิจารณาเห็นว่าค�ำร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งจ่ายเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความน�ำจับ
หรือเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับตามที่เห็นสมควรโดยค�ำนึงถึงความยากง่ายในการ
ติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยนั้นเป็นส�ำคัญ
	   ในกรณีที่มีผู้แจ้งความน�ำจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับหลายรายให้ศาลสั่ง
แบ่งจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับเท่ากันทุกราย
	   ทั้งนี้ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะ เงินสินบน และ
เงินรางวัลแก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินค่าปรับตามค�ำพิพากษา
ในคดีอาญา ก่อนน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

บทสรุป

กล่าวโดยสรุป การปล่อยชั่วคราวเป็นกระบวนการหนึ่งของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่ให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยให้ได้รับ
อิสรภาพชั่วระยะเวลาหนึ่งในระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดี
และการอุทธรณ์ฎีกา โดยพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี
เพือ่ เป็นการผ่อนคลายให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยได้รบั อิสรภาพชัว่ คราว ทัง้ ยังเป็นการเปิด
โอกาสให้ผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยได้ไปแสวงหาพยานหลักฐานในการต่อสูค้ ดีของตนได้อย่าง
เต็มที่ ทั้งนี้ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยนั้น ไม่มีเหตุอันควรเชื่อ
ว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุง่ เหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะก่อเหตุอนั ตรายประการอืน่
แล้ว ศาลก็จะสั่งปล่อยชั่วคราวทุกกรณี แต่ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย
นั้นต้องมีมาตรการควบคุมทางกฎหมายเพื่อควบคุมผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยมิให้หลบหนี
หรือไปก่อเหตุอันตรายแก่สังคมด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว
หลบหนี และพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการเอาตัวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไว้ในอ�ำนาจรัฐ
และการใช้อำ� นาจจากกฎหมายให้มสี ภาพบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างเครือ่ งมือ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๐

159-168-MAC6.indd 167

จุลนิติ

167

12/27/17 1:05 PM

การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

ที่มีความหลากหลายให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมายในการ
พิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยการก�ำหนดเงื่อนไขและข้อก�ำหนดต่าง ๆ
ให้แก่ผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ รวมทั้ง การวางมาตรการควบคุมหรือก�ำหนด
เงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวให้มีความเหมาะสมกับลักษณะความผิด และการได้รับ
การปล่อยชั่วคราวในรูปแบบที่เหมาะสม โดยให้ศาลพิจารณาประกอบกับพฤติกรรม
ของบุคคล พื้นฐานของครอบครัว สถานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงมีการควบคุมและ
ติดตามการปล่อยชัว่ คราวโดยการก�ำหนดเงือ่ นไขให้ปฏิบตั ิ จึงเป็นแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะส่ง
เสริมให้ระบบการปล่อยชั่วคราวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการหลบหนีของ
ผูถ้ กู ปล่อยชัว่ คราวได้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สามารถน�ำตัวจ�ำเลยหรือผูต้ อ้ งหาทีถ่ กู ปล่อยชัว่ คราว
มาปรากฏตัวต่อศาลตามก�ำหนดนัดพิจารณาพิพากษาคดี อันจะน�ำไปสู่กระบวนการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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• อารีย์พร กลั่นนุรักษ์ “การปล่อยชั่วคราวโดยกำ�หนดเงื่อนไข” วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ๒๕๔๕.
• เอกสาร “การขอปล่อยชั่วคราว” กองการต่างประเทศ สำ�นักงานศาลยุติธรรม.
• พระราชบัญญัติมาตรการกำ�กับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล
พ.ศ. ๒๕๖๐.
• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.
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