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ขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน 

ในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 

 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  มาตรา  ๒๓๙  บัญญัติหามมิให
เรียกหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาจนเกินควรแกกรณี  และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๑๐  วรรคสาม  บัญญัติใหประธานศาลฎีกาออกขอบังคับ 
วางหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน  ประธานศาลฎีกาจึงออก
ขอบังคับนี้ซ่ึงมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๔๐  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับของประธานศาลฎีกา  วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา  
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในกรณีที่มีระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใด  ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  ใหปฏิบัติ

ตามขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๔ เมื่อศาลพิจารณาคํารองขอใหปลอยชั่วคราวแลวเห็นวาเปนกรณีที่สมควรใหปลอยชั่วคราวได

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๐๘  ก็ใหศาลพิจารณาวาจะใหปลอยชั่วคราว 
โดยมีประกนัหรือไมมีประกัน 

ในการพิจารณาวาการปลอยชั่วคราวควรจะมีประกันหรือไมตองมีประกัน  ใหศาลพิจารณาถึง
ความรายแรงแหงขอหา  สาเหตุและพฤติการณการกระทําความผิด  รวมทั้งบุคลิกลักษณะ  นิสัย  สภาพ
ทางรางกายและจิตใจ  การศึกษา  การประกอบอาชีพการงาน  ประวัติการกระทําความผิดอาญา  สภาพ
และฐานะของครอบครัว  และความสัมพันธกับบุคคลอื่นในสังคมของผูตองหาหรือจําเลย 
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หากการพิจารณาตามวรรคสองมีเหตุจําเปนและสมควรที่จะปลอยชั่วคราวโดยตองมีประกัน   
ก็ใหกําหนดวงเงินประกันใหเหมาะสมแกขอหาและสภาพแหงคดี  รวมทั้งแนวโนมที่ผูตองหาหรือจําเลย
จะหลบหนีหากพฤติการณแหงคดีเปลี่ยนแปลงไป 

ในกรณีที่จําตองเรียกหลักประกัน  ก็ใหพิจารณาวาหลักประกันนั้นคุมกับวงเงินประกันที่กําหนด
หรือไม  โดยใหคํานึงถึงความนาเชื่อถือของผูขอประกัน  หลักประกัน  และฐานะของผูตองหาหรือจําเลย
ประกอบดวย 

ขอ ๕ การกําหนดวงเงินประกันใหพิจารณาดังนี้ 
 ๕.๑ คดีความผิดลหุโทษหรือที่มีโทษปรับสถานเดียว  ใหปลอยชั่วคราวโดยไมตอง

มีประกัน  หากมีเหตุจําเปนตองมีประกันใหกําหนดวงเงินไมเกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับข้ันสูงสําหรับ
ความผิดนั้น 

 ๕.๒ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอื่น  คดีความผิดที่มีผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจซ่ึงมีอัตราโทษปรับสูง  ไมวาจะมีโทษจําคุกดวยหรือไมก็ตาม  จะปลอยชั่วคราวโดยมีประกัน
หรือหลักประกันก็ได  แตไมควรกําหนดวงเงินใหเกินกึ่งหนึ่งของอัตราโทษปรับข้ันสูงสําหรับความผิดนั้น  
และไมวากรณีใดตองไมกําหนดวงเงินประกันหรือหลักประกันใหสูงเกินอัตราโทษปรับข้ันสูง 

 ๕.๓ คดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน  ๕  ป  ใหศาลใชดุลพินิจอนุญาตใหปลอย
ชั่วคราวไดโดยไมตองมีประกัน  หากมีเหตุจําเปนตองมีประกันใหกําหนดวงเงินไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
เวนแตมีเหตุสมควรที่จะส่ังเปนอยางอื่น  ก็ใหระบุเหตุนั้นไวโดยชัดแจง 

 ๕.๔ คดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกิน  ๕  ปข้ึนไป  การอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
ตองมีประกัน  และจะมีหลักประกันหรือไมก็ได  แตวงเงินประกันตองไมสูงเกินควรแกกรณี 

 ในกรณีที่พฤติการณแหงคดีมิไดมีลักษณะเปนพิเศษอยางอื่น  การกําหนดวงเงินประกัน
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

 (๑) คดีที่มีโทษจําคุกแตไมมีโทษสถานอื่นที่หนักกวาโทษจําคุกรวมอยูดวย   
ใหกําหนดวงเงินประกันโดยถือเกณฑไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  ตอระวางโทษจําคุก  ๑  ป  ทั้งในสวนที่เปน
อัตราโทษขั้นสูงและขั้นตํ่า 

 (๒) คดีที่มีโทษจําคุกตลอดชีวิต  ใหกําหนดวงเงินประกันไมเกิน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท 
 (๓) คดีที่มีโทษประหารชีวิต  ใหกําหนดวงเงินประกันไมเกิน  ๘๐๐,๐๐๐  บาท 
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 ๕.๕ คดีที่มีหลายขอหา  ไมวาจะเปนความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทหรือ
ความผิดหลายกรรมตางกัน  ใหถือขอหาที่มีอัตราโทษหนักที่สุดเปนเกณฑในการกําหนดวงเงินประกัน 

 ในกรณีที่จําเลยถูกฟองหลายคดีตอศาลเดียวกัน  ไมวาจะถูกฟองพรอมกันหรือตางเวลากัน  
ศาลอาจกําหนดวงเงินประกันในแตละคดีใหตํ่ากวาเกณฑปกติ  โดยใหใชหลักประกันรวมกันก็ได   
แตวงเงินประกันรวมสําหรับทุกคดีตองไมนอยกวาเกณฑตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๖ กรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยไมเกิน  ๓  ป  ไมวาจะเปนคดีที่ตองหามอุทธรณฎีกา
ในปญหาขอเท็จจริงหรือไมก็ตาม  ใหศาลใชดุลพินิจอนุญาตใหปลอยชั่วคราวในระหวางอุทธรณฎีกาได
โดยมีประกันและหลักประกัน  แตวงเงินประกันไมควรสูงเกินกวา  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลยเกิน  ๓  ป  และศาลเห็นสมควรอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
ในระหวางอุทธรณฎีกาไดโดยมีประกันและหลักประกัน  หากศาลเห็นวาสมควรกําหนดวงเงินประกันใหสูงข้ึน
จากที่ศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณกําหนดไว  ก็ใหกําหนดวงเงินประกันเพิ่มข้ึนไดแตไมควรเพิ่มเกินกึ่งหนึ่ง 

ขอ ๗ ในกรณีผูขอประกันเปนญาติพี่นองหรือมีความเกี่ยวพันโดยทางสมรส  หรือผูขอประกัน
ใชหลักทรัพยมีคาอยางอื่นที่กําหนดราคามูลคาที่แนนอนและสะดวกแกการบังคับคดีเปนหลักประกัน  หรือ
กรณีความผิดที่ผูตองหาหรือจําเลยกระทําดวยความจําใจหรือดวยความยากจน  ศาลจะกําหนดวงเงินประกัน
ใหตํ่ากวาเกณฑปกติก็ได 

หากผูขอประกันซ่ึงเปนญาติพี่นองหรือมีความเกี่ยวพันโดยทางสมรส  เปนผูใชเงินสดหรือ
หลักทรัพยมีคาอยางอื่นของผูขอประกันที่กําหนดราคามูลคาที่แนนอนและสะดวกแกการบังคับคดีเปน
หลักประกันในการปลอยชั่วคราว  ศาลจะอนุญาตใหปลอยชั่วคราวโดยใหผูขอประกันวางเงินสดหรือ
หลักทรัพยนั้นเพียงจํานวนรอยละย่ีสิบจากจํานวนวงเงินประกันที่ศาลกําหนดก็ได 

ขอ ๘ ในกรณีผูตองหาหรือจําเลยเปนหญิงมีครรภหรือมีบุตรอายุไมเกิน  ๓  ปอยูในความดูแล  
หรือเปนผูเจ็บปวยซ่ึงถาตองขังจะเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  หรือเปนผูพิการหรือสูงอายุ 
ซ่ึงโดยสภาพรางกายหรือจิตใจอาจจะเกิดความทุกขยากลําบากเกินกวาปกติในระหวางตองขัง  ใหศาล 
ใชดุลพินิจอนุญาตใหปลอยชั่วคราวโดยไมตองมีประกันหรือกําหนดวงเงินประกันใหตํ่ากวาเกณฑปกติ 

ขอ ๙ ในกรณีผูตองหาหรือจําเลยเปนเด็กหรือเยาวชน  ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเด็ก 
และเยาวชนใชดุลพินิจกําหนดวงเงินประกันตามที่ศาลเห็นสมควร  แตตองไมสูงกวาหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในขอบังคับนี้ 
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ขอ ๑๐ การปลอยชั่วคราวโดยมีหลักทรัพยเปนประกัน  อาจใชหลักทรัพยดังตอไปนี้ 
 ๑๐.๑ ที่ดินมีโฉนด  ที่ดินมีหนังสือรับรองการทําประโยชน  หรือหองชุดโดยมี

โฉนดที่ดิน  หนังสือรับรองการทําประโยชน  หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด  และหนังสือรับรองราคาประเมิน
ของสํานักงานที่ดินมาแสดง  หากจะนําส่ิงปลูกสรางบนที่ดินมาเปนประกันดวยก็จะตองแสดงสําเนา
ทะเบียนบาน  และหนังสือประเมินราคาสิ่งปลูกสรางที่นาเชื่อถือประกอบดวย 

 ๑๐.๒ หลักทรัพยมีคาอยางอื่นที่กําหนดราคามูลคาที่แนนอนได  เชน  พันธบัตรรัฐบาล  
สลากออมสิน  บัตรหรือสลากออมทรัพยทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร   
ใบรับเงินฝากประจําธนาคาร  ต๋ัวแลกเงินที่ธนาคารเปนผูจาย  และธนาคารผูจายไดรับรองตลอดไปแลว  
ต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปนผูออกต๋ัว  เช็คที่ธนาคารเปนผูส่ังจายหรือรับรองซ่ึงสามารถเรียกเก็บเงินได
ในวันที่ทําสัญญาประกัน  และหนังสือรับรองของธนาคารหรือบริษัทประกันภัย  เพื่อชําระเบี้ยปรับแทน
ในกรณีผิดสัญญาประกัน  เปนตน  ทั้งนี้  ในกรณีที่มีขอสงสัย  ใหศาลตรวจสอบเพื่อขอคํายืนยันจากธนาคาร  
หรือบริษัทประกันภัยที่ออกหนังสือรับรองนั้น 

 เมื่อทําสัญญาประกันแลว  ใหศาลมีหนังสือแจงอายัดไปยังสํานักงานที่ดิน  สํานักงานเขต
หรืออําเภอ  หรือธนาคารแลวแตกรณีทันที  และเมื่อสัญญาประกันส้ินสุดลง  ใหรีบคืนหลักประกันและ
แจงยกเลิกการอายัดโดยเร็ว  ในกรณีที่ใชหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเปนหลักประกัน  ใหศาลแจง
จํานวนวงเงินประกันในสัญญาประกันใหบริษัทประกันภัยทราบดวย 

ขอ ๑๑ การใชบุคคลเปนประกันหรือหลักประกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา  ๑๑๔  วรรคสอง  (๓)  ใหพิจารณาตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 ๑๑.๑ บุคคลผูขอประกันจะตองเปนผูมีตําแหนงหนาที่การงานหรือมีรายไดแนนอน  
เชน  เปนขาราชการ  ขาราชการบํานาญ  สมาชิกรัฐสภา  ผูบริหารราชการสวนทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  
พนักงานองคการบริหารสวนทองถิ่น  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานของรัฐประเภทอื่น ๆ  ลูกจางของ
ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  ผูบริหารพรรคการเมือง  หรือทนายความ  และเปนผูมีความสัมพันธกับ
ผูตองหาหรือจําเลย  เชน  เปนบุพการี  ผูสืบสันดาน  สามี  ภริยา  ญาติพี่นอง  ผูบังคับบัญชา  นายจาง  
บุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรส  หรือบุคคลที่ศาลเห็นวามีความสัมพันธใกลชิดเสมือนเปนญาติพี่นอง
หรือมีความสัมพันธในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรใหประกันได  โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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  (๑) ใหย่ืนคํารองดวยตนเอง  และเสนอหนังสือรับรองจากตนสังกัดหรือ
นายจางตามแบบทายขอบังคับนี้  หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได  และหากผูขอประกันมีคูสมรส  ใหแสดง
หลักฐานการยินยอมของคูสมรสดวย  ในกรณีฉุกเฉินไมอาจเสนอหนังสือรับรองไดทัน  ใหผอนผันโดย
แสดงหลักฐานอื่น  เชน  บัตรประจําตัวที่แสดงฐานะเชนนั้น  และใหนาํหนังสือรับรองหรือหนังสือยินยอม
มาแสดงภายหลัง 

  (๒) ใหทําสัญญาประกันไดในวงเงินไมเกิน  ๑๐  เทาของอัตราเงินเดือน
หรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

  (๓) การอนุญาต  ใหพิจารณาจากเงินเดือนหรือรายได  แตหากวงเงินประกัน
มียอดสูงกวาวงเงินที่ผูนั้นมีสิทธิประกันได  ศาลอาจกําหนดใหผูขอประกันวางเงินหรือหลักทรัพยอื่นเพิ่มเติม
ใหเพียงพอกับวงเงินประกันนั้นได  หรืออาจใหมีผูขอประกันหลายคนรวมกันทําสัญญาประกันโดยใชวงเงิน
ของแตละคนรวมกันได 

  (๔) หากผูประกันพนจากตําแหนงหนาที่การงาน  ก็ใหคงมีสิทธิประกัน
ตอไปโดยศาลอาจใชดุลพินิจส่ังใหหาหลักประกันเพิ่มหรือดีกวาเดิมได 

 ๑๑.๒ นิติบุคคลอาจเปนผูขอประกนัได  ในกรณีที่กรรมการ  ผูแทน  ตัวแทน  หุนสวน  
พนักงานหรือลูกจางของนิติบุคคลนั้นตกเปนผูตองหาหรือจําเลย  ใหทําสัญญาประกันไดในวงเงินตามทีศ่าล
เห็นสมควรเปนกรณี ๆ  ไป  และศาลอาจกําหนดใหผูขอประกันวางเงินหรือหลักทรัพยอื่นตามจํานวน 
ที่เห็นสมควรเพิ่มเติมดวยก็ได  โดยจะตองแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนและหลักฐานแสดงฐานะการเงิน  
และผูมีอํานาจทําการแทน  ในกรณีฉุกเฉินไมสามารถนําตนฉบับเอกสารมาแสดงไดทัน  ใหผอนผันโดย
แสดงสําเนาเอกสารดังกลาวและใหนําตนฉบับเอกสารมาแสดงภายหลัง 

 ๑๑.๓ ในกรณีที่สวนราชการ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการชวยเหลือ
ขาราชการหรือลูกจางของทางราชการที่ตองหาคดีอาญา  เปนผูรองขอใหปลอยชั่วคราว  หากจํานวนเงิน
ที่ระบุไวในหนังสือรับรองหรือคํารองขอใหปลอยชั่วคราวเพียงพอแลว  ควรถือวาหนังสือรับรองหรือ 
คํารองนั้นเปนหลักประกันที่นาเชื่อถือได  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  ๑๐๘  (๔) 

ขอ ๑๒ ผูตองหาหรือจําเลยอาจทําสัญญาประกันตนเองได  และใหนําหลักเกณฑในขอ  ๑๑.๑  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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การทําสัญญาประกันตามวรรคหนึ่ง  หากผูตองหาหรือจําเลยเปนพนักงานหรือผูประกอบวิชาชีพ  
เชน  แพทย  เภสัชกร  พยาบาล  วิศวกร  สถาปนิก  ทนายความ  ผูสอบบัญชี  ครู  ผูประกอบวิชาชีพ 
ดานส่ือมวลชน  หรือผูประกอบวิชาชีพอื่นที่ศาลเห็นสมควรใหประกันได  และการกระทําที่ถูกกลาวหา
วาเปนความผิดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพนั้น  ใหผูตองหาหรือ
จําเลยทําสัญญาประกันตนเองไดในวงเงินไมเกิน  ๑๕  เทาของอัตราเงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ขอ ๑๓ เพื่อใหการปฏิบัติตามขอบังคับนี้เปนไปดวยความเรียบรอย  ใหศาลกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติของศาลนั้นไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 

ขอ ๑๔ ใหศาลประกาศและเผยแพรขอบังคับและแนวทางปฏิบัติในการเรียกประกันหรือ
หลักประกันใหผูที่มาติดตอและประชาชนไดทราบโดยทั่วกัน 

ขอ ๑๕ ในกรณีจําเปนตองมีวิธีการใดในทางธุรการเพื่อใหปฏิบัติตามขอบังคับนี้ไปได 
โดยเรียบรอย  ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูกําหนดวิธีการนั้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ศุภชยั  ภูงาม 
ประธานศาลฎีกา 








