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บทค ดั ย่อ
หนึ่งในปัญหาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยที่เกิดขึ้น ตลอดมาถึงปัจจุบันคือ ปัญหาของ
ปล่อยชั่วคราวโดยมีหลักประกัน บทความนี้จึงมุ่งศึกษา สาเหตุและปัญหาการปล่อยชั่วคราวโดยมีหลักประกัน พร้อม
ทั้งแนวทางแก้ไข ตามปัญหาดังกล่าว โดยพิจารณาจากกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ฯ
และคาแนะนาประธานศาลฎีกา จากการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาการปล่อยชั่วคราวโดยเรียกหลักประกันก็ยังไม่หมดไป
เพราะแม้ว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งบทบัญญัติกฎหมาย ข้อบังคับ รวมถึง การพยายามปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติต่าง
ๆ แล้ว แต่ศาลยังมีดุลยพินิจในการปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันอยู่เสมอ ซึ่งการพิจารณาหลักประกั น
ในการปล่อยชั่วคราวนั้นศาลยังอ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ ต้องหาหรือจาเลย ท า
ให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ไม่มีฐานะไม่สามารถนาหลักประกันมาวางต่อ ศาลเพื่อ ขอปล่อยชั่ว คราวได้แ ละท าให้ เ ห็ น ถึ ง
ความเหลื่อมล้าทางสังคมอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นบทความนี้จึงเสนอให้จากัดการใช้ดุลยพินิจของศาล โดยแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติกฎหมาย “ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปี จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าที่จะถามคาให้การ และ
จะรู้ว่าเป็นใคร และที่อยู่ที่ไหนเท่านั้น ทั้งนี้เจ้าพนักงานหรือศาลอาจกาหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวได้ เว้นแต่จะ
มีเหตุตาม มาตรา 108/1 (1)-(3)”
ค าสาค ญ
ั
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ABSTRACT
Provisional release with security is one of the problems in criminal justice system. This article
examines causes, problems and solutions involving provisional release with security referring to
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criminal procedure law as well as regulations and suggestions from the President of the Supreme
Court. Results were that problems remain with provisional release with security. Despite
amendments to related laws, rules, and suggestions by the President of the Supreme Court, judges
tend to rely on bail and security as financial conditions for release and preset security according to
the Standard Guidelines for Bail Security of the Provisional Release of the Allege Offender or the
Accused. Impoverished defendants and alleged offenders cannot meet these conditions, leading to
social inequality issues. This article suggests that judicial discretion should be limited by amending
the provisional release law to read: “ In cases of criminal offenses punishable with maximum
imprisonment not exceeding three years, an arrested person shall be kept in custody as far as the
time when one’ s plea will be asked, and one will be known as whom and where is one’ s place
only. Accordingly, the official or the court may stipulate the conditions for the provisional release
unless there is a case that falls under Section 108/1 (1) - (3)”.
Keywords
Criminal juristic system, Provisional release, Security, Judicial discretion

329

Graduate Law Journal Volume 14 No. 3 July – September 2021

บทน า
ในกระบวนยุติ ธ รรมทางอาญาเมื่ อ บุ คคลใดกระท าความผิดหรื อ ถู ก กล่ าวหาว่ ากระท าความผิดย่อมมี
จุดประสงค์ที่จะนาตัว บุ คคลนั้นมาลงโทษหากพิสูจน์ไ ด้ ว่าบุ คคลนั้นได้ กระทาความผิ ดจริง แต่ใ นระหว่ า งที่ มี ก าร
ดาเนินคดีตั้งแต่ชนั้ ก่อนฟ้องจนถึงคดีถึงที่สุดรัฐจะต้องมีการควบคุมตัวผู้ ต้องหาหรือจาเลยเพื่อป้องกั นความปลอดภั ย
ของสังคมและความต้องการที่จะมีตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยการดาเนิน คดีในชั้น ต่าง ๆ จึงต้องมีการควบคุมตัว ผู้ ต้อ งหา
หรือจาเลยเอาไว้ แต่เนื่องด้วยข้อสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยบริสุทธิ์จนกว่าจะมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้ ก ระท า
ผิดจริงจะถือว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นผู้กระทาผิดจริงไม่ได้และจะปฏิบัติกับผู้ต้องหาหรื อจาเลยเช่นเดี ยวกั บ ผู้ ที่ มี คา
พิพากษาถึงที่สุดแล้วว่ากระทาผิดไม่ได้ ซึ่งหลักการดังกล่าวก็ได้ถูกยอมรับและเป็นบทบัญญัติในหลาย ๆ ประเทศและ
ในระดับสากลก็ต่างให้การยอมรับ รวมถึง ตามรัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ.2560 ด้วย กฎหมายจึ ง วาง
หลักเกณฑ์มาตราการในการผ่อนคลายการจากัดสิทธิและเสรีภาพ โดยผู้ต้องหาหรือจาเลยจะได้รับการปล่อยชั่ว คราว
ในระหว่างดาเนินคดีดังที่ปรากฎในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 106 ถึง มาตรา 119 ทวิ แต่ไม่ว่า
อย่างไรก็ตามการปล่อยชั่วคราวหรือไม่นั้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลายประการซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในบทความนี้
จึงอาจสรุปได้ว่าการที่รัฐจะควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยไว้ในอานาจรัฐย่อมไม่สามารถกระทาได้ เพราะผู้ต้องหาหรือ
จาเลยย่อมได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคาพิพากษาถึงที่สุด แต่หากรัฐมีความจาเป็นในการควบคุ ม
ตัวก็ย่อมควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ ถือได้ว่าต้องมีการปล่อยชั่วคราวเป็นหลัก และการควบคุมตัวไว้ในอานาจรัฐ
เป็นข้อยกเว้น
เมื่อการปล่อยชั่วคราวนั้นในทางกฎหมายมี ความต้องการเพื่ อเป็นมาตราการผ่อนคลายจากการควบคุ ม ตั ว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ถูกควบคุม ตัวโดยรัฐ และเป็นการคานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรื อจาเลย แต่ใ นทาง
ปฏิบัติกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกล่าวคือ การปล่อยชั่วคราวนั้นทั้งบทบัญญัติกฎหมายในมาตรา 108 มาตรา
108/1 และมาตรา 110 ต่างมีบทบัญญัติที่กล่า วถึง เรื่ องของหลัก ประกัน ที่ต้องน ามาพิจารณารวมกั บการปล่ อย
ชั่วคราวดังจะเห็นได้จาก การพิจารณาการปล่อยชั่วคราวและไม่ปล่ อยชั่ วคราวตาม มาตรา 108 และมาตรา 108/1
ต่างบัญญัติไว้ให้คานึงถึงความน่าเชื่ อถื อของหลัก ประกันด้ วย ยิ่งไปกว่านั้น ตามมาตรา 110 ยัง ให้ อ านาจศาลใช้
ดุลยพินิจในการเรียกหลักประกันได้อย่างอิสระว่า ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป การปล่อยชั่วคราว
ต้องมีประกัน และจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้ ส่วนในคดีอื่นซึ่งหมายถึงคดีที่มีอัตราโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี การปล่อ ย
ชั่วคราวจะมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันหรือไม่ก็ได้ จะเห็นได้ทั้งสองกรณีศาลสามารถใช้ดุลยพินิจ ในการ
ปล่อยชั่วคราวที่จะเรียกให้มีหลักประกันหรือไม่ก็ได้ ซึ่งแน่นอนว่าในทางปฏิบัติในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกเกินกว่า 10 ปี
เป็นคดีที่มีความผิดร้ายแรงศาลมักมีคาสั่งปล่อยชั่ว คราวโดยมีประกันและหลักประกัน1 ส่วนในกรณีของคดีที่ มี อั ตรา
โทษไม่เกิน 10 ปี เป็นคดีที่มีความผิดเล็กน้อยก็มี คาสั่งเป็นไปในทิ ศทางเดี ยวกั น แม้ว่าในบทบัญญัติมาตราดั ง กล่ า ว
เพียงแต่มีเจตนารมณ์ให้การปล่อยชั่วคราวมีประกันก็เพียงพอแล้ ว และ มีแก้ไขเพดานอัตราโทษมาหลายครั้ ง แล้ ว ก็
1

ธัญ ญานุช ตันติกุล, ‘อิสรภาพราคาแพงสาหรับคนจน : การปล่อยชัว่ คราวสภาพปัญหาและหนทางแก้ไข (ตอนที่
1)’ (2557) 3 ดุลพาห 151, 153.
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ตาม ดุลยพินิจของศาลก็ยังคงเดิม ส่วนหนึ่งก็มาจากแนวปฏิบัติเดิมที่ยังคงยึดติดและมีความเชื่อเกี่ยวกับหลั ก ประกั น
ว่า หากมีการวางหลักประกันแล้วจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ต้องหาหรื อจาเลยไม่หลบหนี และจากแนวปฏิบัติเ ดิ ม ที่ มี ก าร
เรียกให้มีประกันและหลักประกันแทบทุกคดี2 ซึ่งหากศาลมีคาสั่งแตกต่างออกไปไม่เป็นปกติตามแนวปฏิบัติทั่วไปอาจ
มีการร้องเรียนและถูกสอบสวนได้3
เมื่อศาลมีคาสั่งให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีหลักประกันแล้ วการพิจารณาหลักประกันก็ยังอ้างอิง ตามบั ญ ชี เ กณฑ์
มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่ว คราวซึ่งได้ กาหนดอัตราการวงเงินประกันไว้ในแต่ละฐานความผิ ด โดยมิ ไ ด้
พิจารณาวงเงินประกันจากสถานะของผู้ต้องหาหรือจาเลยว่ามีฐานะเป็นเช่นไร หากผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีฐานะที่จะ
นาหลักประกันวางต่อศาลตามที่ศาลพิจารณาจากบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลั กประกันการปล่อ ยชั่ว คราวก็ จ ะต้ อ ง
ถูกควบคุมตัวไว้ในอานาจของรัฐเพียงแค่ไม่มีหลักประกันมาวาง ยิ่งไปกว่านั้นบางกรณีผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องไปกู้เงิน
มาเพื่อนาเงินมาวางเป็นหลักประกันในศาล เช่นกรณีของนายชิดพงษ์ ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสั ย เป็ น ผู้ กระ ท า
ความผิดฐานลักทรัพย์จึงถูกควบคุมตัวและเรียนหลักประกัน 200,000 บาท จึงต้องขายทรัพย์สินของตนทั้งหมดและ
ต้องกู้เงินเพื่อมาประกันตัวและต่อสู้คดีต่อไป ความเสียหายเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนที่ไม่มีฐานะต้ องแลกมาซึ่งอิสระภาพ
แม้ในปัจจุบันจะมีการรณรงค์โครงการเกี่ย วกับการปล่อ ยชั่ ว คราวโดยการคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเ สรี ภ าพ ของ
ผู้ต้องหาหรือจาเลย ทั้งการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) มาใช้เพื่อเป็นเงือ่ นไขและการควบคุม
ผู้ต้องหาหรือจาเลย และการตั้งกองทุนยุติธรรมเพื่อสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งรวมถึงการ
ใช้จ่ายเพื่อการขอปล่อยชั่วคราวของผู้ ต้องหาหรือจาเลยด้วย หรือแม้กระทั้งในบางศาลลดวงเงินประกัน 30% จาก
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันในกรณีที่วางเงินประกันเป็นเงินสด ก็เป็นวิธีการสามารถช่วยเหลือได้ในระดั บ
หนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถขจัดการเหลื่อมล้าทางสังคมได้ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีหลักประกันมาประกั น
ตัวแล้วจึงเกิดช่องว่าให้กั บนั กลงทุน เข้ามาประกอบอาชีพในกระบวนการยุ ติธ รรมได้ ก็ คือ อาชีพนายประกั น หรื อ
ประกันภัยอิสรภาพ ที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยสามารถซื้อประกันภัยได้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีฐานะก็ย่อมซื้อประกันภัยได้ แต่
ผู้ที่ไม่มีฐานะย่อมไม่สามารถซื้อประกันภัยเพื่ออิสรภาพของตนได้ แม้จานวนเบี้ยประกันจะมีราคาไม่แพงก็ตาม ด้ ว ย
เหตุที่กล่าวมาข้างต้นสังคมจึงเกิดวาทะกรรมหนึ่งขึ้นว่า “คุกมีไว้ขังคนจน”

2

เพิ่ง อ้าง น 151.
ธัญ ญานุช ตันติกุล, ‘อิสรภาพราคาแพงสาหรับคนจน : การปล่อยชั่วคราวสภาพปัญหาและหนทางแก้ไข (ตอนที่
2)’ (2557) 3 ดุลพาห 168, 182.
3
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1.แนวค ดิ เกีย่ วกับการปล่อยชวคราว
ั่
จากคากล่าวที่ว่า “การปล่อยคนทาความผิดสิบคนสู่เสรีภาพ ดีกว่าลงโทษผู้บริสุทธิ์คนเดียว” เป็นคากล่า ว
ที่ตระหนักถึงกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญาที่มุ่งให้ ความคุ้ม ครองสิ ท ธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรื อจ าเลย ซึ่ ง
หลักการดังกล่าวก็คือ หลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ (Presumption of Innocence) กล่าวคือ หลักสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าบริสุทธิ์นี้เป็นหลักการที่ได้ รับความยอมรั บและรับรองไว้ ทั้งในกฎหมายสากลและกฎหมายภายในของนานา
ประเทศ เช่น ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิ ทธิพลเมืองและสิท ธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR)) ปฏิ ญ ญาสากลขององค์ก รสหประชาชาติว ่ าด้ ว ยสิ ทธิ มนุ ษยชน (Universal
Declaration of Human Rights (UDHR)) เป็นต้น แม้กระทั่งในประเทศไทยก็ได้ยอมรับและได้นามาบทบัญญัติไว้ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาเป็นเวลานาน ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นหลักการที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ต้องหาหรือจาเลยบริสุท ธิ์ จะถือว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็ นผู้ก ระทาความผิดไม่ไ ด้และจะปฏิบั ติต่ อผู้ ต้ อ ง หาหรื อ
จาเลยเสมือนว่าเป็นผู้กระทาความผิดมิไ ด้จนกว่า จะมีคาพิพากษาถึงที่ สุดว่าเป็นผู้ กระทาความผิ ด ดั ง นั้ น การที่ จ ะ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นผู้กระทาความผิดและปฏิบัติอย่างผู้กระทาความผิดจึงเป็นการสันนิษฐานที่
ขัดกับหลักการดังกล่าว
การที่บุคคลใดตกเป็นผู้ต้องหาว่า กระทาความผิ ดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็มุ่งที่จะนาผู้ ต้อ งหามา
พิสูจน์ว่ากระทาความผิดจริงหรือไม่ ในระหว่างที่มีการดาเนินคดีไม่ว่าจะเป็น ก่อนฟ้อง หลังฟ้อง จนก่ อ นที่ จ ะมี คา
พิพากษาถึงที่สุด รัฐมีความจาเป็นในที่ควบคุมผู้ต้องหาหรือจาเลยไว้ในอานาจของรัฐในระหว่างพิจารณาคดีเพื่อให้การ
สอบสวนเป็นไปอย่างเรียบร้อย เพื่อประกันการมีตัวของผู้ต้องหาหรือจาเลย เพื่อประกันการบังคับโทษ 4 ซึ่งอาจกล่า ว
โดยรวมได้ว่าหากไม่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาหรื อจาเลยแล้วการดาเนิน คดี การพิจารณาคดี หรือการพิพากษาจะไม่
อาจดาเนินการได้ การควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยเพื่อการดาเนิน คดีนี้ ก็ย่อมมีความจาเป็นที่ว่ าหากผู้ ต้ องหาหรื อ
จาเลยมีความเสี่ยงที่จะหลบหนี ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปก่อภัยอันตรายประการอื่ นการดาเนิ น การทาง
กระบวนการยุติธรรมนั้นไม่อาจดาเนินการได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐมีอานาจนาตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยอยู่ ใ นความ
ควบคุมของรัฐเพียงอย่างเดียวย่อมเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและเป็นการขัดต่อหลักสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าบริสุทธิ์อย่างชัดเจน กฎหมายจึงมีมาตราการที่ช่วยผ่อนคลายการจากั ดเสรีภ าพในร่างกายของผู้ ต้ อ งหา หรื อ
จาเลย ซึ่งก็คือการปล่อยชั่วคราว
โดยการปล่อยชั่วคราวนี้ ตามบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยได้บัญญั ติอยู่ในประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 106 ถึง มาตรา 119 ทวิ การปล่อยชั่วคราวนี้ไม่ใช่เรื่องที่เห็นได้เองตามลาพังแต่เป็นเรื่อง
ที่จะต้องยื่นคาร้องขอโดยผู้ต้องหาหรือจาเลย5 หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเป็นผู้ยื่นคาร้อง ซึ่งเมื่อยื่นคาร้องแล้วศาล
จะต้องมีคาสั่งอย่างรวดเร็ วและทุ กคนพึงได้รับ การปล่ อยชั่ว คราว6 แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึง หลั กเกณฑ์ อื่ น ๆ ด้ ว ย
4

คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์ครัง้ ที่ 9, วิญญูชน 2561) 410.
เพิ่ง อ้าง 445.
6
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 107.
5

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
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ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ความหนักเบาแห่งข้อหา พฤติการณ์แห่งคดี ความน่าเชื่อถือของผู้ ร้ องหรื อ
หลักประกันได้เพียงใด เป็นต้น ทั้งนี้การปล่อยชั่วคราวศาลอาจกาหนดเงื่อนไข หรือสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ไ ด้
แต่การที่จะสั่งไม่ปล่อยชั่วคราวจะต้ องปรากฎว่ามีเหตุ อัน ควรเชื่อ ว่า ผู้ต้องหาหรื อจาเลย จะหลบหนี จะไปยุ่ ง เหยิ ง
พยานหลักฐาน จะไปก่อภัยอันตรายประการอื่น ผู้ร้องขอหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือเป็นต้น 7
ในการพิจารณาว่าจะมีการควบคุมตัวไว้ในอานาจรัฐหรือจะปล่อยชั่วคราวหรือไม่นั้น ตามหลักแล้วจะต้อ ง
พิจารณาถึงเหตุที่เป็นเหตุหลัก และเหตุที่เป็นเหตุรอง กล่าวคือ เหตุที่เป็นเหตุหลักที่ศาลควรพิจารณาก่อนคือ เหตุที่ว่า
ผู้ต้องหาหรือจาเลยมีความเสี่ ยงว่าจะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือไปก่อภัยอันตรายประ การอื่ น
หรือไม่ หากไม่ปรากฏเหตุที่เป็นเหตุหลักแล้วก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยไว้ในอานาจรั ฐ
เพราะรัฐเพียงแต่ต้องการที่ให้ ผู้ ต้องหาหรื อจ าเลยปรากฏในระหว่างพิจ ารณาคดีแ ละไม่ ทาให้ สั ง คมไ ด้ รั บความ
เดือดร้อน ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้กล่าวไว้ว่า “เมื่อกรณีใดมี“เหตุที่เป็นเหตุหลัก”แล้วการเอาตั ว
บุคคลไว้ในอานาจรัฐย่อมมีความจาเป็นเสมอ” ส่วนกรณีเหตุที่เป็นเหตุรองนั้น พิจารณาถึงความรุนแรงของความผิ ด
พยานหลักฐาน พฤติการณ์ต่าง ๆ หลักประกันเป็นต้น ซึ่งการพิจารณาถึงเหตุที่เป็นเหตุรองนั้นก็มีผลกระทบต่ อการ
ควบคุมตัวไว้ในอานาจรัฐเช่นกันกล่าวคือ หากมีเหตุที่เป็นเหตุหลักแล้วก็มีความจาเป็นที่จะต้องควบคุมผู้ต้ องหาหรื อ
จาเลยไว้ในอานาจรัฐ แต่ในกรณีที่ไม่มีเหตุที่เป็นเหตุหลักแล้วจะต้ องพิจารณาถึงเหตุที่เป็นเหตุรองว่ ามีความรุ น แรง
มากเพียงใด พฤติการณ์เป็นอย่างไร แม้กระทั้งหลักประกัน แต่ในทางปฏิบัติศาลก็มิได้แบ่ง การพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ดังนั้นการปล่อยชั่วคราวศาลต้องพิจารณาเหตุที่เป็นเหตุหลักก่อน และพิจารณาเหตุที่เป็นเหตุรองในภายหลัง
2.สาเหตุการเรียกหลักประกัน ในการปล่อยชวคราว
ั่
ในการปล่อยชั่วคราวนั้นมีอยู่ 3 ประเภทคือ การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน การปล่อยชั่วคราวโดยมี
ประกัน และการปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลัก ประกั น ซึ่งปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณา ความ
อาญา มาตรา 106 โดยที่ผู้ยื่นอาจเป็นผู้ต้องหา หรือจาเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องก็ได้ ซึ่งในการพิจารณาคาร้อ ง
ขอปล่อยชั่วคราวว่าจะเรียกให้มีประกัน หรือไม่มีประกัน หรือมีทั้งประกันและหลักประกันนั้นเป็นดุลยพินิจของศาลใน
การพิจารณาว่าเห็นสมควรสั่งอย่างใด ซึ่งจากการศึกษาผู้เขียนจะพิจารณาเกี่ยวกับ สาเหตุ ของการเรียกหลั ก ประกั น
ออกเป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้
2.1 การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการปล่อยชั่วคราวผิดพลาดตามหลักการ กล่าวคือ ในการพิจารณาคา
ร้องขอปล่อยชั่วคราวนั้นศาลจะต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108
และมาตรา 108/1 ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็นเหตุที่เป็นเหตุหลักและเหตุที่เป็นเหตุรอง โดยเหตุที่เป็นเหตุหลักคือ มี
ความเสี่ยงที่จะหลบหนีหรือไม่ จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่ จะไปก่อภัยอันตรายประการอื่นหรือไม่ ส่ ว น
เหตุที่เป็นเหตุรองเช่น ความหนักเบาของความผิด พฤติการณ์การกระทาผิด ความน่าเชื่อถือของผู้ ร้องหรือหลักประกัน
เป็นต้น ดังนั้นในการพิจารณาว่าจะปล่อยชั่วคราวหรือไม่ ต้องพิจารณาถึงเหตุที่เป็นเหตุหลักก่อน หากพบว่ามีเหตุหลัก
แล้วศาลต้องมีคาสั่งไม่ปล่อยชั่วคราว แต่ในกรณีที่พิจารณาแล้วไม่มีเหตุที่เป็นเหตุหลักศาลจึงต้องพิจารณา ถึ ง เหตุ ที่
7

ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 108/1.
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เป็นเหตุรองในลาดับต่อมาเพื่อประกอบการออกคาสั่งปล่อยชั่วคราว ซึ่งในทางปฏิบัติการที่ศาลมีคาสั่งนั้นศาลมักไม่ได้
กล่าวถึงเหตุที่เป็นเหตุหลัก8 แต่กลับพิจารณาถึงหลักประกันซึ่งเป็นเหตุรองในการพิจารณาการปล่อยชั่วคราว ดังนั้ น
เมื่อศาลพิจารณาว่าหลักประกันเป็นเครื่องมือที่จะประกันได้ ว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยจะไม่หลบหนี ศาลจึงมีคาสั่งปล่อ ย
ชั่วคราวโดยเรียกหลักประกันเป็นส่วนใหญ่
2.2 การเรียกหลัก ประกันนั้ นกฎหมายได้บัญญั ติไ ว้ในประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความ อา ญา
มาตรา 110 บัญญัติว่า
“ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกินสิบ ปีขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีประกั น และจะมี
หลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้
ในคดี อ ย่ า งอื ่ น จะปล่ อ ยชั ่ ว คราวโดยไม่ มี ป ระกั นเลย หรื อ มี ป ระกั น หรื อ มี ป ระกั นและ
หลักประกันด้วยก็ได้
การเรียกประกันหรือหลักประกัน ตามวรรคหนึ่งหรือ วรรคสองจะเรี ยกจนเกินควรแก่ ก รณี มิ ไ ด้
และต้องคานึงถึงเงื่อนไขและมาตรการป้องกันต่าง ๆ ที่ได้ใช้กับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประกอบด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง หรือข้อบังคับของประธานศาลฎีกา แล้วแต่กรณี ”
จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าต้ องการที่จะปล่ อยชั่ วครา วโดยมี
เพียงประกันเท่านั้น ไม่มีเจตนาในการเรียกหลักประกันเลย ซึ่ง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ
1. ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกเกิน 10 ปีขึ้นไป การจะปล่อยชั่วคราวได้นั้นกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ
ว่าต้องมีการทาสัญญาประกัน และจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้
2. ในคดีอย่างอื่นกล่า วคือ คดีที่มีอัตราโทษจาคุ กไม่เกิ น 10 ปี จะปล่อยโดยไม่มีประกั น หรื อ มี
ประกัน หรือมีประกันและหลักประกันก็ได้เป็นดุลยพินิจของศาลโดยแท้ว่าจะเรียกให้มีประกันหรือหลักประกันหรือไม่
ซึ่งจะสังเกตได้ว่าทั้งสองกรณีข้างต้นกฎหมายได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าจะเรียกหลักประกันหรือไม่ก็ได้ แสดงให้เห็ น
ถึงการให้อานาจศาลเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการเรียกหลักประกันได้อย่างอิสระ ประกอบกับตามวรรคสามแห่งบทบัญญัติ
ข้างต้นให้พิจารณาการเรียกหลักประกันตามข้อบังคั บของประธานศาลฎีก าฯด้วย ซึ่งตามข้อบังคับของประธานศาล
ฎีกาในกรณีที่มีอัตราโทษจาคุกเกิน 10 ปีขึ้นไป ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือ จะต้องมีประกันและหลักประกันหรือไม่ ก็
ได้ ส่วนกรณีคดีอย่างอื่น หรือคดีที่มีอัตราโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี ก็ให้ศาลใช้ดุลยพินิจปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่มีประกัน
แต่หากมีการเรียกประกันก็ให้กาหนดวงเงินไม่เงิน 200,000 บาท จะเห็นได้ว่า ทั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จ ารณา
ความอาญา มาตรา 110 และข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ ก็ยังกาหนดให้ศาลใช้ดุลยพินิจได้อย่างอิสระ
โดยการใช้ดุลยพินิจของศาลนั้นแทนที่จะใช้ไปในทิ ศทางที่เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคื อ
ต้องการเพียงการปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน แต่เหมือนว่าจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือศาลจะมีคาสั่งให้มี
ประกันและหลักประกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากในปัจจุบันแม้จะมีข้อบังคับ นโยบาย หรือแนวทางต่าง ๆ ออกมาแต่สิ่ง

8

ภัทรศักดิ์ วรรณแสง, ‘การใช้ดลุ ยพินิจในการปล่อยชั่วคราว’ (2539) 4 ดุลพาห 34, 35.
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หนึ่งที่ยังคงอยู่คือแนวปฏิบัติที่ยังคงอยู่ในองค์กรของศาล กล่าวคือศาลยังคงให้ความสาคัญกับหลักประ กั น เป็ น หลั ก
เพราะ ศาลยังมีความเชื่อว่าหลักประกันเป็นเครื่องประกันได้ว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยจะไม่หลบหนี แต่ในความเป็นจริ ง
แล้วผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีฐานะมักหลบหนีการดาเนินคดีได้มากกว่าคนที่ไม่มีฐานะ 9 และศาลเกรงว่าหากมีการปล่อ ย
ตัวชั่วคราวโดยไม่เรี ย กหลัก ประกั นแล้ วในภายหลัง ผู้ ต้องหาหรื อจ าเลยหลบหนีศาลอาจถู ก ร้อ ง เรี ยนหรื อถู กตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนได้10 ทาให้การออกคาสั่งให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันเป็นเรื่องที่ทาได้ยาก อีกทั้งเมื่อ
ในองค์กรของศาลมีแนวปฏิบัติที่ยังคงเรียกหลักประกันอยู่การที่ศาลท่านใดปฏิบั ติไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติทั่ วไปอาจ
ถูกจับตามองได้
ทั้งนีเ้ มื่อศาลมีแนวปฏิบัติที่ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและวางหลักประกันแล้ว จานวนวงเงินประกัน
ที่กาหนดนั้นยังคงอ้างอิงตามบัญชีเกณฑ์มาตราฐานกลางการปล่อยชั่วคราว ซึ่งเป็นจานวนวงเงินประกันที่ตายตัวโดย
พิจารณาจากฐานความผิ ด มิได้พิจารณาจากสถานะหรื อภูมิ หลังของผู้ ต้องหาหรื อจาเลยตามที่ ควรจะเป็ น ท าให้
ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ไม่มีฐานะไม่สามารถหาหลักประกันมาวางได้แม้จะเป็น วงจานวนเงินไม่มาก แต่หากผู้ต้องหาหรือ
จาเลยไม่มีความสามารถ หรือเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้าย ก็คงไม่นาเงินมาวางเป็นหลักประกัน จึงเป็น สาเหตุอีกประการ
หนึ่งที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้องถูกควบคุมตัวไว้ในอานาจรัฐ
3 ปัญ หาของการเรียกหลักประกันในการปล่อยชวคราว
ั่
เมื่อพิจารณาสาเหตุของการเรียกหลักประกันมาแล้วในข้างต้นจะพบว่าทั้งการพิจารณาเหตุของการปล่ อ ย
ชั่วคราว และการที่มีบทบัญญัติกฎหมายให้อ านาจศาลอย่ างอิ สระในการเรีย กหลัก ประกัน จึงส่งผลให้ ก ารเรี ย ก
หลักประกันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลอย่างอิสระ เมื่อศาลใช้ดุลยพินิจแล้วควรที่จะมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้ต้องหาหรือจาเลย แต่กลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามที่ศาลมักใช้ดุลยพินิจให้มีประกันและหลักประกันเสียมากกว่า
ทาให้เกิดปัญหาต่อทั้งกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและต่อผู้ต้องหาหรือจาเลยดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
3.1 ปัญ หาเรืองความเหลื
่
่อมล้า
ปัญหาความเหลื่อมล้าเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานกับกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญาของไทยจนมี
วาทะกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมและยังคงใช้ได้ ตลอดมา คือ “คุกมีไว้ขังคนจน” ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า เมื่ อ บทบั ญ ญั ติ
กฎหมายมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการปล่อยชั่วคราวหรือไม่ปล่อยชั่วคราว ซึ่งการพิจารณาศาลควรต้องพิจารณาถึง
ความจาเป็นในการควบคุมตัวไว้ในอานาจของรัฐโดยการพิจารณาถึงเหตุ ที่เป็นเหตุหลั ก เป็น อันดับ แรก11 ว่ามีความ
9

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ และ สมคิด พุทธศรี, ‘ปฏิร ูปกระบวนการยุตธิ รรมทีด่ ดู าย – สุร ศักดิ์ ลิขสิทธิว์ ัฒนกุล’
(the101.world, 23 กั น ยายน 2562) <https://www.the101.world/surasak-interview/#> สื บค้ นเมื ่ อ 27 เมษายน
2564.
10
เพิ่ง อ้าง.
11
อุลิช ดิษฐประณีต , ‘ดุลยพินจิ การปล่อยชั่วคราวผู้ตอ้ งขังหรือจาเลยในกระบวนการยุตธิ รรมไทย’ (เอกสารส่วน
บุค คลของการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุตธรรมระดับสูง(บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุตธิ รรม สานักงานศาลยุตธิ รรม
2552) 4.
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เสี่ยงที่ผู้ต้องหาหรือจาเลยจะหลบหนี จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือจะไปก่อภัยอันตรายประการอื่นหรือไม่ แต่
ศาลไม่ได้คานึงถึงเหตุทีเป็นเหตุหลักมากเท่าที่ควรคานึงถึงแต่เหตุที่เป็นเหตุร องซึ่งเป็นข้อพิจารณาในลาดับหลัง การ
ออกคาสั่งปล่อยชั่ว คราวจึงผิ ดไปจากหลัก การ และกรณีของการเรียกหลั กประกันบทบัญญั ติกฎหมา ยวิ ธี พิ จ ารณา
ความอาญา มาตรา 110 มีเจตนารมณ์เพียงแต่ให้มีประกันก็เพียงพอแล้ว แต่ศาลมีดุลยพินิจให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยต้อง
มีประกันและหลักประกันด้วย ผู้ต้องหาหรือจาเลยจึงต้องหาเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ แม้กระทั้งหาบุคคลเพื่ อ มาเป็ น
หลักประกัน แต่หากผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นคนที่ไม่มีฐานะ ไม่มีกาลังมากเพียงพอที่จะนาหลักประกันมาวางต่อ ศาล
ผู้ต้องหาหรือจาเลยคนนั้นก็ต้องถูกควบคุมตัวไว้ในอานาจรัฐ ในทางตรงกันข้ามหากผู้ต้องหาหรือจาเลยมีทรัพย์สินมา
วางเป็นประกันก็ได้รับ อนุญาตให้ ปล่ อยชั่ว คราวได้ ซึ่งทาให้เห็ นถึงความเหลื่ อมล้าได้อ ย่างชั ดเจน โดยผู้ เ ขี ย นขอ
ยกตัวอย่างกรณีของ กรณีของนายชิตพงษ์12 ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้กระทาความผิ ดฐานลักทรั พ ย์ จึ ง ถู ก
ควบคุมตัวและเรียกหลักประกัน 200,000 บาท ซึ่งในขณะนั้นนายชิตพงษ์ ผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวและภรรยา
กาลังตั้งครรภ์อยู่ จึงต้องขายทรัพย์สินของตนทั้งหมดและต้องกู้เงินเพื่อมาประกันตัวเพื่ออิสระภาพในการใช้ชีวิตและ
ต่อสู้คดีต่อไป ในภายหลังคดีก็ถูกยกฟ้องทั้งสองศาล ความเสียหายเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนที่ไม่มี ฐานะ ไม่มีความสามารถใน
การหาหลักประกันต้องแลกมาซึ่งอิสรภาพในการใช้ชีวิต การต่อสู้คดี ทั้ง ๆ ที่บุคคลเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้ความคุ้มครอง
ของหลักกฎหมายสันนิษฐานไว้ ก่อนว่าเป็นผู้บ ริสุ ทธิ์ อีกทั้งยังมีผู้ต้องหาหรือจาเลยอี กจานวนหนึ่ ง ที่ ยั ง คงไม่ ไ ด้ รั บ
อิสรภาพเพียงเพราะไม่มีหลักประกัน เช่นกรณีของ นายจันทร แสงกาศ ตกเป็นผู้ต้องในคดียาเสพติด และถูกควบคุ ม
ตัวในอานาจของรัฐเป็นระยะเวลากว่า 9 เดือนเพียงเพราะไม่มหี ลักประกันในการที่จะนามาประกันตัว13
ยิ่งไปกว่านั้นในการกาหนดจานวนวงเงินประกันศาลงยังคงอ้างอิงตามบัญชีเ กณฑ์มาตราฐานกลาง
การปล่อยชั่วคราวที่มีการกาหนดวงเงินประกันตามความผิดที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้ศาลดาเนินการเรียกหลักประกัน ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและอย่างเท่าเทียมโดยมิได้พิจารณาถึงภูมิหลังของผู้ต้องหาหรือจาเลย14 ทาให้คนที่มีฐานะ
หรือมีความสามารถในการหาหลักประกันกับคนที่ไม่มีฐานะ เมื่อได้กระทาความผิดฐานใดฐานหนึ่งศาลก็จะเรีย กเงิ น
ประกันในจานวนเท่า กัน ทาให้คนมีฐานะมีโอกาสที่จะได้รั บการปล่ อยชั่ว คราว แต่คนไม่มีฐานะก็ ไ ม่ ส ามารถหา
หลักประกันมาวางได้ ทั้ง ๆ ที่โอกาสที่คนมีฐานะจะหลบหนีมีความเสี่ยงสูงมากกว่าคนไม่มีฐานะ 15
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อีจัน‘น้าตาลูกผู้ชายไหล! ตกเป็น " เเพะ " ข้อหาลักทรัพย์ ทาชีวิตพัง ’ (อีจัน, 4 พฤศจิกายน 256<https://w
ww.ejan.co/news/5fa276f586210?fbclid=IwAR26H1nr6m6SdLSPdBER5Ftx3jM6bjcVXfdQJJD3O1Dfle6mJ8VaY
BYWkFE> สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2564.
13
ข่าวช่อง 7‘หนุ่มใหญ่ร ้องเป็นแพะในคดีคา้ ยาเสพติด ต ารวจจับติด คุกฟรี 9 เดือน’ (news.ch7, 14 สิง หาคม
2563) <https://news.ch7.com/detail/431232 > สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2564.
14
ฉัต รชัย ตังคณานุกูลชัย, ‘การประกันตัวในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกันภัยอิสรภาพ’ (วิทยานิพนธ์
นิต ิศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2549) 5.
15
ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ และ สมคิด พุทธศรี (เชิง อรรถ 9)
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3.2 ประกันภัยอิสรภาพ
เมื่อในทางปฏิบัติศาลยังคงมีคาสั่งปล่อยชั่วคราวโดยมีดุลยพินิจในการเรียกหลักประกันแล้ว ทา
ให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ไม่มีหลักประกันจึงอาจต้ องอยู่ในการควบคุม ของรัฐ จากเหตุดังกล่าวนี้จึงเกิด ช่ อ งว่ างทาง
กฎหมายขึ้นทาให้นักธุรกิจเข้ามาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการยุ ติธรรม โดยการจัดหาหลักประกันมาให้ ซึ่งจะ
เรียกว่า“นายประกันมืออาชีพ ”16 หรือ “ประกันภัยอิสรภาพ” ซึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ ต้องหาหรื อจ าเ ลยที่ มี
ความสามารถในการซื้อประกันภัยโดยมีทั้ง ประกันภัยอิสรภาพก่อนการกระทาความผิด และประกันภัยอิสรภาพหลัง
กระทาความผิด โดยทางบริษัทประกันจะเรียกเบี้ยประกันในอัตราที่ต่าเฉพาะในกรณีการซื้อประกันภัยอิสรภาพก่ อ น
การกระทาความผิดเพราะความเสี่ยงที่บุคคลใดจะกระทาความผิดมีน้อย แต่หากพลาดไปกระทาความผิดก็สามารถนา
ใบรับรองซึ่งให้มาพร้อมกับกรมธรรม์ไปยื่นเป็นหลักประกันได้เลย โดยผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีฐานะหรือพอมีทรัพย์สิน
ก็สามารถซื้อประกันภัยสาหรับอิสรภาพและนาใบรับรองเพื่อยื่นไปพร้อมกับคาร้องขอปล่อยชั่วคราวได้อย่างง่าย หรื อ
แม้กระทั่งไม่จาเป็นต้องซื้อประกันภัยก็สามารถนาเงินที่มียื่นขอเป็น หลัก ประกันเลยก็ได้ แต่ในทางตรงกัน ข้ า มกรณี
ผูต้ ้องหาหรือจาเลยหรือบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีฐานะหรือไม่มีความสามารถในการหาเงินได้เพียงพอ ก็ไม่เพียงแต่ที่
จะสามารถวางหลักประกันได้เงินที่จะซื้อประกันภัยอิส รภาพก็คงไม่มีเช่นเดีย วกัน ธุรกิจประกันภัยเช่นนี้จึ ง เป็ น การ
ตอกย้าความเหลื่อมล้าทางด้านฐานะอีกประการหนึ่ง และไม่สามารถขจัดปัญหาได้
3.3 นักโทษล้นเรือนจา
หนึ่งในปัญหาของกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญาที่ส าคั ญในปั จจุบั น คือ ปัญ หานั ก โทษล้ น
เรือนจา ซึ่งจากสถิติของกรมราชทัณฑ์ในวันที่ 1 เมษายน 2564 มีผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งหมด 307,910 คน แม้ว่าผู้ต้องขัง
ทั้งหมดจะมีอัตราส่วนของผู้ต้องขังคดียาเสพติด จานวนกว่า 250,000 คนซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนกว่า 80% ของจานวน
ผู้ต้องขังทั้งหมด ซึ่งเป็นจานวนที่มากหากเทียบกับจานวนที่สามารถรองรับ ประมาณ 150,000 คน17 แต่ สิ่ ง ที่ เ ป็ น
ประเด็นปัญหาอีกประการที่เป็นปัญหาคือ ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี เป็นผู้ต้องขังที่การพิจารณาคดียัง ไม่ถึงที่สุดซึ่ง
เป็นผู้ต้องขังที่กฎหมายยังให้ความคุ้มครองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าคดีจะถึงที่สุด จากสถิติมีผู้ต้องขังระหว่างในวันที่ 1
เมษายน 2564 มีผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเ ป็นจานวน 58,842 คน รวมแล้วกว่า 19% โดยผู้ต้อ งขั ง ระหว่ า ง
พิจารณาคดีนี้ มีผู้ต้องขังระหว่างสอบสวน จานวน 20,252 คน ผู้ต้องขังระหว่างไต่สวน-พิจารณาคดีจานวน 8,203 คน
ผู้ต้องขังระหว่างอุทธรณ์ จานวน 30,387 คน ซึ่งจากจานวนที่ได้กล่าวข้างต้นนี้เป็นจานวนกว่า 19% ของผู้ต้องขังจาก
กรมราชทัณฑ์ทั้งหมด เป็นจานวนที่มากสาหรับผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ และบางคนอาจไม่
มีความจาเป็นต้องถูกควบคุมตัวไว้เลยก็ได้ และยิ่งไปกว่านั้นบางรายเพียงแค่ไม่มีหลักประกันหรือไม่ทราบว่าตนเองมี

16

คณิต ณ นคร (เชิงอรรถ 4) 438.
17
กองบรรณาธิการ The101.world ‘“ปฏิร ูประบบยุต ิธรรม เปลี่ยนสัง คมไทย” – ปริญ ญา เทวานฤมิต รกุล’
(the101.world, 24 ธ ั น วาคม 2563) <https://www.the101.world/justice-system-reform-prinyathaewanarumi
tkul-interview/> สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2564.
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สิทธิได้รับการประกันตัวในการขอปล่อยชั่วคราวจึง ไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่ว คราว18 จึงอาจเป็นการละเมิดต่อ สิ ท ธิ
และเสรีภาพของผู้ต้องหาและจาเลยเหล่านั้นได้
4.แนวทางแก้ปญ
ั หา
แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการปล่อยชั่ วคราวโดยเรียกหลักประกัน ตลอดมา
แต่ศาลยุติธรรมก็ไ ด้ม องเห็นปัญ หาดัง กล่ าวและดาเนิน การแก้ไ ขปัญ หาดังกล่า วอย่ างต่ อเนื่อง ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก
ข้อบังคับ แนวทาง นโยบายต่าง ๆ ที่ประธานศาลฎีกาได้ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้มากขึ้น
พยายามลดความเหลื่อมล้าให้ไ ด้มากที่ สุด ซึ่งจากการรวบรวมสถิ ติข องผู้เ ขีย นจะเห็ นได้ ว่าจากสถิ ติ ข องผู้ ต้ องขั ง
ระหว่างพิจารณาคดีจากกรมราชทัณฑ์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบว่า ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2564 มีจานวนผู้ ต้อ งขั ง
ระหว่างพิจารณาคดีน้อยลงเรื่อย ๆ จากเดิมปี 2554 มีจานวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเป็นร้อยละ 26.72 ปี 2555
มีจานวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเป็นร้อยละ 25.076 ปี 2556 มีจานวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเป็นร้อ ยละ
26.382 ปี 2557 มีจานวนผู้ต้องขังระหว่างพิจ ารณาคดี เป็น ร้อ ยละ 23.567 ปี 2558 มีจานวนผู้ ต้อ งขั ง ระหว่ า ง
พิจารณาคดีเป็นร้อยละ 21.325 ปี 2559 มีจานวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเป็นร้อยละ 18.430 ปี 2560 มีจานวน
ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเป็นร้อยละ 20.392 ปี 2561 มีจานวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเป็นร้อยละ 18.996
ปี 2562 มีจานวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเป็นร้อยละ 17.197 ปี 2563 มีจานวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเป็น
ร้อยละ 15.667 จนถึงในปัจจุบัน 2564 มีจานวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเ ป็นร้อ ยละ 16.501 ซึ่งจะเห็ น ได้ ว่ า
จานวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ลดจานวนลงจริง ประกอบกับข้อมูลการปล่อยชั่ว คราวจากสานั กแผนงานและ
งบประมาณ ประจาปี 2560 จนถึง 2563 มีสถิติการปล่อยชั่วคราวคือ ปี 2560 มีจานวนคาร้อง 227,687 คาร้อง มี
คาสั่งปล่อยชั่วคราว 212,653 คาร้อง มีคาสั่งไม่ปล่อยชั่วคราว 15,034 คาร้อง ปี 2561 มีจานวนคาร้อง 235,404 คา
ร้อง มีคาสั่งปล่อยชั่วคราว 214,444 คาร้อง มีคาสั่งไม่ปล่อยชั่วคราว 20,960 คาร้อง ปี 2562 มี จ านวนคาร้ อ ง
217,903 คาร้อง มีคาสั่งปล่อยชั่วคราว 200,713 คาร้อง มีคาสั่งไม่ปล่อยชั่วคราว 17,190 คาร้อง ปี 2563 มีจานวน
คาร้อง 237,875 คาร้อง มีคาสั่งปล่อยชั่วคราว 217,094 คาร้อง มีคาสั่งไม่ปล่อยชั่วคราว 20,781 คาร้อง จากสถิตทา
ให้เห็นถึงจานวนผู้ที่ศาลมีคาสั่งปล่อยชั่วคราวในแต่ละปีซึ่งมีจานวนมากกว่าร้อยละ 90 จากจานวนคาร้องทั้งหมด จาก
สถิติทั้งสองทาให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ ปัญหาเรื่องของการปล่ อยชั่ ว คราวซึ่งเป็นไปในทิ ศทางที่ ดี ขึ้ น แต่
อย่ า งไรก็ ตามจากสถิ ตส านั ก งานแผนงานและงบประมาณก็ ไม่ ได้แ สดงถึงว่ าการปล่ อ ยชั ่ว คราวนั้ นมี ก ารเรียก
หลักประกันหรือไม่ และจากสถิติการรับคดีอาญาปรากฎว่าในปี 2562 คดีอาญาขึ้นสู่ศาลกว่า 500,000- 600,000 คดี
แต่กลับมีจานวนผู้ยื่นคาร้องเพียง 217,903 คาร้อง แสดงว่ายังมีผู้ต้องหาหรือจาเลยอีกจานวนหนึ่งไม่ได้ยื่นคาร้ อ งขอ

18

สถาบันเพื่อการยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ‘ศาลยุต ิธรรมไทยปรับบทบาทเชิงรุก ส่ง ผู้พิพากษา
เข้าเรือนจา “ดึงคนไม่มีเงินประกันจากคุก”’ (กระทรวงยุตธิ รรม, 19 พฤษภาคม 2563) <https://www.moj.go.th/view/4
4067> สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2564.
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ปล่อยชั่วคราว19 ทาให้ในจานวนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีอาจมีผู้ต้องหาหรือจาเลยส่วนหนึ่งที่ไม่มีหลักประกัน มา
เพื่อมาวางต่อศาล และอาจมีผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีบางคนไม่ทราบว่าตนมีสิทธิขอประกันตัวได้ ในการนี้ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาสานักงานศาลยุติธรรมก็ได้เห็นปัญหาและได้มีแนวทางแก้ไขต่าง ๆ ซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้
4.1 แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตกิ ฎหมาย ข อ้ บังค ับประธานศาลฎีกาฯ และแนวทาง
ในเรื่องของการออกคาสั่งปล่อยชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107
นั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
2547 มาตรา 27 ได้แก้ไขเพิ่มเติมในกรณีของการสั่งปล่อยชั่วคราวต้องทาอย่างรวดเร็วจากเดิม “เมื่อได้รับคาร้องให้
ปล่อยชั่วคราว ให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสั่งโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในหกมาตราต่อไปนี้ ” แก้ไขเป็น “เมื่อได้รับคาร้องให้
ปล่อยชั่วคราว ให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสั่งอย่างรวดเร็ วและผู้ต้องหาหรือจาเลยทุก คนพึงได้รับ อนุ ญ าตให้ ปล่ อย
ชั่วคราว..”จะเห็นได้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ “ผู้ต้องหาหรือจาเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว” มีความ
ประสงค์ที่ให้การปล่อยชั่วคราวสอดคล้องกับหลั กสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยบริสุทธิ์ ที่เป็นบทบั ญ ญั ติอ ยู่
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และต้องการให้สิทธิแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ พึงจะได้รับการปล่ อยชั่ วครา วแต่
การที่จะปล่อยชั่วคราวหรือไม่ก็ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ ต่อไป
ในเรื่องของการเรียกให้มีหลักประกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 110 มี
การแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจาเลย โดยการขยายอัตราโทษ
จาคุกให้สูงขึ้น จากเดิม 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปีตามลาดับ โดยผู้เขียนจะขอพิจารณาเฉพาะการแก้ไขในครั้งล่าสุด
การแก้ไขเพิ่มเติมในครั้ง ล่า สุดเป็น การแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติแก้ไ ขเพิ่ ม เ ติ ม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 จากเดิมกฎหมายกาหนดให้ ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุ ก ห้ า ปี
ขึ้นไปต้องมีประกันและจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้ ถูกมองว่าอาจเป็นภาระแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยในการที่จะต้อ งหา
หลักประกันเพื่อการปล่อยชั่วคราว จึงมีการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจาเลย
ได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น และเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ผู้ ต้องหามากขึ้ น20 โดยในวรรคหนึ่ง มี ก าร
แก้ไขจากเดิม “ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกเกินห้าปีขึ้นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวต้องมีประกันและจะมีหลักประกั น ด้ วย
หรือไม่ก็ได้” แก้ไขเป็น “ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุ กเกิน สิบ ปีขึ้ นไป ผู้ที่ถูกปล่อยชั่ ว ครา วต้ องมี ป ระ กั น และ จะมี
หลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้” ซึ่งส่งผลให้ความในวรรคสองซึ่งมิได้ถูกแก้ไขคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรื อ
จาเลยมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ หากเป็นไปตามกฎหมายเดิมก่อนแก้ไขผู้ต้องหาหรือจาเลยที่กระทาความผิดที่มีอั ต ราโทษ

19

เพิ่ง อ้าง.
สานักกฎหมาย สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา, เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไ ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมานวิธ ีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว)(คณะรัฐมนตรี และนาย
มหรรณพ เดชวิทั กษ์ สมาชิ กสภานิต ิ บัญ ญัต ิแห่ ง ชาติ กั บคณะเป็นผู้ เสนอ) 2561 2<https://library2.parliament.go
.th/giventake/content_nla2557/d113060-02.pdf> สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2564.
20
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จาคุกเกินกว่า 5 ปี ต้องมีประกันและจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้ แต่ภายหลังจากแก้แล้วผู้ต้องหาหรือจาเลยที่มีอั ตรา
โทษจาคุกไม่เกิน 10 ปีย่อมได้รับความคุ้มครองจากการแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว
อนึ่งนอกจากการพิจารณาเรียกหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว กฎหมายยังกาหนดให้
การเรียกประกันและหลักประกันเป็นไปตามบทบัญญัติในวรรคสามด้วย โดยบัญญัติไว้ว่า
“การเรียกประกันและหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะเรียกเกินควรแก่กรณีมิได้ และ
ต้องคานึงถึงเงื่อนไขและมาตราการป้องกันต่ าง ๆ ที่ได้ใช้กับผู้ถูกปล่อยชั่ว คราวประกอบด้ว ย ทั้งนี้ ให้เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง หรือข้อบังคับประธานศาลฎีกา แล้วแต่กรณี”
ดังนั้นในการพิจารณาถึง การเรี ย กประกั นหรือ หลั ก ประกัน จึงต้องไปพิจารณาถึ ง ข้ อบั ง คั บของ
ประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ด้วย ซึ่งปรากฎว่าเดิม ในการกาหนดวงเงินประกันถูกบัญญัติไว้ใน ข้อ 5

และเมื่อ พ.ศ.2562 ได้ม ีการแก้ไ ขเพิ่มเติม ข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ ฉบับที่ 2 ใน ข้อ 5.3 และ ข้อ 5.4 ซึ่ง
การแก้ไ ขเพิ่มเติมจากเดิม คดีทมี่ อี ัตราโทษจาคุก อย่างสูงไม่เกินห้าปีเ ป็นสิบปี และคดีที่ม ีอัตราโทษจาคุกอย่าง
สูงเกินห้าปีเ ป็นสิบปีขนึ้ ไป การแก้ไ ขเพิ่ม เติมนี้เพียงแต่ให้มคี วามสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายวิธ ี
พิจารณาความอาญา มาตรา 110 เท่านั้น ซึ่งบัญญัติไ ว้ดังนี้
“...5.3 คดีที่ม ีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เ กิน 10 ปี ให้ศาลใช้ดุลพิน ิจอนุญาตใ ห้ ป ล่ อ ย
ชั่วคราวได้โ ดยไม่ต้องมีประกัน หากมีเหตุจาเป็นต้องมีประกันให้กาหนดวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท เว้นแต่ม ี
เหตุสมควรที่จะสั่งเป็นอย่างอื่น ก็ให้ระบุเหตุนั้นไว้โดยชัดแจ้ง ”
5.4 คดีที่ม ีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป การอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ต้องมี
ประกันและจะมีหลักประกันหรือไม่กไ็ ด้ แต่วงเงินประกันต้องไม่สูงเกินควรแก่กรณี...”
จะเห็นได้ว่าทั้งบทบัญญัติมาตรา 110 และข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ ในการพิจารณาการปล่ อ ย
ชั่วคราวว่ามีหลักประกันหรือไม่ยังเป็นเรื่ องของดุ ลยพินิจของศาลอยู่เช่ นเดิมมิไ ด้มีการแตกต่างกัน แต่ อย่ างใด ซึ่ ง
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 110 วรรคหนึ่ง ครั้งหลังนี้เพี ย งแต่
เปลี่ยนโทษจาคุกจากคาว่า “ห้าปีขึ้นไป” เป็นคาว่า “สิบปีขึ้นไป” เท่านั้น กรณีจึงไม่มีมิติใหม่แต่ประการใด เป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินโดยสิ้นเชิง ”21 เพียงแต่มีการกาหนดวงเงินประกัน
ในกรณีคดีที่มีอัตราโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี ให้กาหนดวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทเท่านั้น
นอกจากข้อบังคับของประธานศาลฎีกาแล้ว ประธานศาลฎีกาได้ออกคาแนะนาของประธานศาลฎีกา
เกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยชั่วคราว โดยออกเป็นคาแนะนาของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้ า ถึ ง
สิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2562 โดยกาหนดให้การปล่อยชั่วคราวนั้นไม่จาต้องเสนอหลักประกันมาพร้อ ม

21

คณิต ณ นคร, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : หลักกฎหมายพื้นฐานและการเข้าใจ (พิมพ์ค รั้งที่ 4,
วิญ ญูชน 2562) 117.

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
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กับคาร้องแต่จะเสนอก็ได้22 ศาลพึงปล่อยชั่ว คราวโดยไม่มีประกั น หรือมีประกันแต่ไม่ต้องมีหลัก ประกั นให้มากขึ้ น
ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา23 และในเวลาต่อมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลลกระทบต่อ เศรษฐกิจ และประชาชนในวงกว้ าง ประธานศาลฎีกาจึ ง ไ ด้ คา นึ ง ถึ ง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจดังกล่าวจึงได้มี คาแนะนาของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางสาหรับการปล่ อ ยชั่ วคราว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยใน สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมีข้อแนะนาว่า
ในคดีความผิดที่มีโทษปรับ สถานเดีย ว หรือมีอัตราโทษจาคุก อย่างสูงไม่เ กินสิบ ปี การพิจารณาสั่ง คาร้ อ งขอปล่ อ ย
ชั่วคราวศาลอาจอนุญาตโดยไม่มีประกัน แต่หากมีเหตุจาเป็นศาลพึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันได้ 24 และ
ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิ นสิบ ปี ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่ว คราวได้ ทุกประเภทคดี แต่ต้องมีประกั น โดยไม่
จาเป็นต้องมีหลักประกัน25
จะเห็นได้ว่าศาลมีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น ในช่วงหลังไม่กี่ปีที่ผ่านมา
โดยได้ออกคาแนะน ามาเพื่ อให้ ศาลแต่ ละพื้น ที่ไ ด้ปฏิ บั ติตามเป็นไปในทิ ศทางเดี ย วกัน แต่อย่างไรก็ดีจะเห็ น ได้ ว่ า
ข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ คาแนะนา หรือแนวทางเรื่องเกี่ยวกับคาสั่งปล่อยชั่วคราวจะมีหลักประกันหรือไม่นั้นไม่ได้
ขึ้นอยู่กับตัวบทบัญญัติ แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลเป็นผู้ออกคาสั่ง ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่
4.2 อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สาหรับตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยช วั่ คราว
(Electronic Monitoring)
เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณา ความ
อาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 ในส่วนของการปล่อยชั่วคราวเพื่อการแก้ ปัญหาความยากจนไม่มีเงินประกัน ตั ว ท าให้
คนยากจนถูกควบคุมตัวทุกกรณี และเสียโอกาสการได้รับการปล่อยชั่วคราว จึงมีการแก้ไขมาตรา 108 วรรคสาม ให้
การปล่อยชั่วคราวหากผู้ที่ถู กปล่ อยชั่ว คราวยินยอมจะสั่งให้ใช้อุป กรณ์ อิเล็ กทรอนิก ส์ หรืออุปกรณ์อื่ น ใดที่ ส ามารถ
ตรวจสอบหรือจากั ดการเดิน ทางของผู้ ถูก ปล่ อยชั่ว คราวได้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรื อ ความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการแก้ไขนี้เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม โดยสานักงานศาลยุติธรรมจึงให้ จั ดให้ มี
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ส์สาหรับตรวจสอบหรื อจากั ดการเดินทางของบุคคลในการปล่อ ยชั่ วคราว (Electronic

22

ค าแนะนาของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิทจี่ ะได้รบั การปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2562

23

ค าแนะนาของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รบั การปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2562

ข้อ 1.
ข้อ 2.
24

ค าแนะนาของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางสาหรับการปล่อยชั่วคราวผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยใน สถาณการณ์การ
แพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ข้อ 1.
25
ค าแนะนาของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางสาหรับการปล่อยชั่วคราวผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยใน สถาณการณ์การ
แพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ข้อ 2.
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Monitoring)26 ในการพิจารณาสั่งคาร้องขอปล่อยชั่วคราวในกรณีที่มีความยินยอมให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 27 แบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี
1. คดีที่มีอัตราโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี ศาลอาจปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่ต้องมีประกันและหลั กประกั น
ด้วย แต่หากมีความเสี่ยงว่าจะหลบหนี ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน หรือก่อภัยอันตรายประการอื่น ศาลจะให้ทาสั ญ ญา
ประกันและใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ หรืออาจทาสัญญาประกันและวางหลักประกัน โดยอาจลดหลักประกันลงไม่
เกินร้อยละ 1 ใน 5 หรือ 20% ของเกณฑ์ประกัน หรือมีคาสั่งไม่ปล่อยชั่วคราว ทั้งนี้การปล่อยชั่วคราวเป็นดุ ล ยพิ นิ จ
ของศาลที่พิจารณาว่าจะปล่อยชั่วคราวหรือไม่
2. คดีที่มีอัตราโทษจ าคุกเกิน กว่า 10 ปีขึ้นไป จะต้องมีการทาสัญญาประกัน และจะเรี ย กให้ มี
หลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ หากมีการทาสัญญาประกันและวางหลักประกันแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่
หากเป็นกรณีที่ไม่มีหลักประกันอาจใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แ ละลดหลั กประกันลงไม่เกินร้อยละ 1 ใน 5 หรือ 20 %
ของเกณฑ์ประกัน แต่หากมีความเสี่ยงว่าจะหลบหนี ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน หรือก่อภั ยอันตรายประการอื่น ศาลอาจ
มีคาสั่งไม่ปล่อยชั่วคราวก็ได้
จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นเพียงวิธีการทางเลือกเพิ่มเติมมาเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือ
จาเลยเท่านั้น มิได้ขจัดปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง ประกอบกับเงื่ อนไขในการใช้ อุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิ กส์ นั้ น ก็ ยั ง ไม่ มี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนยังคงเป็นดุลยพินิจของศาลเช่นเดิม และผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าหากปรากฎว่าผู้ต้องหาหรือ จ าเลยมี
ความเสี่ยงว่าจะหลบหนี ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน หรือก่อภัยอันตรายประการอื่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จ ารณา
ความอาญา มาตรา 108/1 ต้องมีคาสั่งไม่ปล่อยชั่วคราว และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นามาใช้เพื่อป้องกันเหตุ ดัง กล่ า ว
แต่ตามคู่มือการปฏิบัติงานการใช้อุป กรณ์อิเ ล็กทรอนิ กส์ กลับ ระบุว่ า หากมีเหตุดังกล่าวให้ปล่อยชั่ วคราวไ ด้ โ ดยท า
สัญญาประกันและให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขัดกับหลักการในมาตรา 108/1 อย่างเห็นได้ชัด
4.3 กองทุนยุต ิธรรม
ในกรณีที่บุคคลใดไม่มีเงินหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทางรัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดตั้งกองทุ น
ยุติธรรมเข้ามาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมทางด้านอาญา โดยนาเงินจากกองทุนไปจ่ายในกิจการต่าง ๆ
ที่กาหนดไว้ใน พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งสามารถนาเงินจากกองทุนไปใช้จ่ายได้ในกิ จ การเพื่ อ
ช่วยเหลือประชาชน การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือประชาชน ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 28
โดยการน าเงิ นไปช่ ว ยเหลือ การปล่ อ ยชั่ ว คราวนี้ ทางคณะกองทุนยุติ ธรรมได้ ออกระเบียบไว้

เกี่ ย วกั บหลักเกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อนไข ในการปล่ อยชั่วคราวผู้ต้ องหาหรื อ จ าเลย โดยเรี ยกว่า ระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลย
26

สานักงานศาลยุตธิ รรม, คูม่ ือการปฏิบตั งิ าน ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558 การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับตรวจสอบ หรือจากัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว
(Electronic Monitoring) 2560 1 <https://emc.coj.go.th/th/content/page/index/id/25145> สืบค้นเมื่อ 29
เมษายน 2564.
27
เพิ่ง อ้าง 10.
28
พระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. 2558 มาตรา 9.

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564

342

พ.ศ. 2559 โดยในการปล่อยชั่ว คราวนี้ ผู้ขออาจยื่นคาขอได้เองหรือบุคคลอื่นก็สามารถขอแทนได้ ทั้งนี้ในการ
พิจารณาจะต้ องมีก ารพิจ ารณาความช่ ว ยเหลือโดยที่ คณะอนุก รรมการต้ องพิจารณาว่ าผู้ ต้องหาหรื อจ าเ ลยไม่ มี
พฤติการณ์หลบหนี ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลั กฐาน หรือก่อเหตุภั ยอั นตรายประการอื่น29 ทั้ง นี้ ยั ง ต้ อ งคานึ ง ถึ ง
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ30 ประกอบด้วย ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะการกระทาความผิดนั้นไม่ขัดต่อความสงบหรือศีลธรรมอัน ดี
มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามิได้กระทาผิด ประวัติของผู้กระทาความผิด ฐานะของผู้ขอความช่วยเหลือ เป็นต้น ซึ่งในการ
พิจารณาฐานะของผู้ขอความช่วยเหลือต้องคานึงถึง รายได้ หรือความสามารถของผู้ขอความช่วยเหลือ ภาระค่าใช้จ่าย
ภาระหนี้ ส ิน ด้ ว ย31 เมื่ อ การพิจ ารณาเสร็ จ สิ้ นแล้วต้ องแจ้ งผลการพิจ ารณาภายใน 7 วั น นั บ แต่ ที่ ประธาน
คณะอนุกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิ จารณาเสร็จสิ้ น32 หลังจากนั้นเมื่อมีการอนุมัติค่าใช้จ่ายสาหรับ การ
ช่วยเหลือแล้ว ผู้ขอรับการช่วยเหลือต้องมาทาสัญญาการได้รับความช่วยเหลือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
การแจ้งผล33 จึงจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน
ในการปล่อยชั่วคราวโดยขอความช่วยเหลือจากกองทุน ยุติธรรมนี้ จะต้องเป็ นกรณีที่ผู้ต้อ งหา
หรือจาเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยมีคาสั่งศาลแล้วแต่ไม่มีหลักประกันมาวางต่อศาล ซึ่งจะเห็นได้ว่าในกรณี
ที่ศาลมีคาสั่งให้ปล่อยชั่วคราวได้แล้ว นั้ นศาลต้องพิจ ารณาตามกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญามาแล้ ว ว่ า
ผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุภัยอันตรายประการอื่ น จึ ง มี
คาสั่งให้ปล่อยชั่วคราวได้ การที่พระราชบัญญัติกองทุนยุ ติธรรมนามาเป็นข้ อพิจารณาอี กจึง เป็ นกา รบั ญ ญั ติ แ ละ
พิจารณากฎหมายที่ซ้าซ้อนและไม่เป็นประโยชน์ อีกทั้งในการพิจารณาคาขอต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งทาให้ผู้ต้องหาหรื อ
จาเลยไม่ได้รับการประกันตัวในทันที
4.4 ค าร้องใบเดียว
จากเดิมแนวปฏิบัติของศาลในการยื่นคาร้องการปล่อ ยชั่ว คราวนั้นจะต้ องมีการยื่น คาร้อ งขอปล่ อย
ชั่วคราวพร้อมกับหลักประกัน ควบคู่กั นไป34 ทาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งยังไม่ทราบว่า ตนมีสิท ธิที่ จ ะ ยื่ น ค าร้ อ ง ขอ
ปล่อยชั่วคราว หรือผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ไม่มีหลักประกันไม่สามารถยื่นคาร้องขอปล่อยชั่ วคราวได้ จึงต้องพึ่งการซื้ อ

29

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุตธิ รรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื่อนไข ในการปล่อยชัว่ คราวผู้ตอ้ งหาหรือ
จาเลย พ.ศ. 2559 ข้อ 10 .
30
พระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. 2558 มาตรา 11.
31
พระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. 2558 มาตรา 13.
32
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุตธิ รรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื่อนไข ในการปล่อยชัว่ คราวผู้ตอ้ งหาหรือ
จาเลย พ.ศ. 2559 ข้อ 18.
33
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุตธิ รรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื่อนไข ในการปล่อยชัว่ คราวผู้ตอ้ งหาหรือ
จาเลย พ.ศ. 2559 ข้อ 21.
34
เฉลิมเดช หนูรนุ่ ‘การใช้ดลุ ยพินิจของผู้พพิ ากษาในการปล่อยชั่วคราว ในคดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงไม่เกินห้า
ปี’ (สารนิพนธ์ นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548) 3.
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ประกันภัยเสรีภาพหรือไปแสวงหาหลักประกันโดยเร็วเพื่อมายื่นคาร้องขอปล่อยชั่วคราว ศาลยุติธรรมจึงทราบปัญหา
ดังกล่าวและจัดให้มีการแก้ไขโดยให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยยื่นคาร้องขอปล่อยชั่ว คราวใบเดีย วโดยไม่ต้องยื่นหลั ก ประกั น
ด้วย ประกอบกับคาแนะนาของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว
พ.ศ. 2562 ในข้อ 1 ได้กาหนดให้การปล่อยชั่วคราวนั้นไม่จาต้องเสนอหลักประกันมาพร้อมกับ คาร้องแต่จะเสน อก็ ไ ด้
โดยศาลยุติธรรมได้จัดโครงการมาตรการเชิงรุกที่เรือนจาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในอานาจของศาลจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นศาลนาร่อง35 โดยจัดให้ผู้ต้องขังในเรือนจาเขียนคาร้องใบเดียว เพื่อมาพิจารณาการปล่อยผู้ต้องขัง โดยใช้รูป แบบ
ของการประเมินความเสี่ยง
ในเวลาต่อมาจึงได้นาคาร้องใบเดียวมาใช้ในศาล โดยมีขั้นตอนในการยื่นคาร้องใบเดียวคือ ผู้ต้องหา
หรือจาเลย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ ย วข้ อง ยื่นคาร้องขอปล่อ ยชั่ ว คราวโดยไม่ต้องเสนอหลั กประกั น(คาร้ องใบเดี ยว)
เจ้าหน้าที่จะทาการเสนอต่อศาลและพิจารณา เมื่อศาลพิจารณาแล้วจะมีคาสั่ง 3 อย่างคือ 1.ปล่อยชั่วคราวโดยไม่ มี
ประกันและหลั กประกัน ก็ให้ ผู้ ต้องหาหรื อ จาเลยสาบานตนและแจ้ง วั นนั ด 2.ปล่อยชั่ว คราวโดยมีป ระกัน แต่ ไ ม่ มี
หลักประกันก็จัดให้ทาสัญญาประกั นและแจ้งวั นนัด 3.ปล่อยชั่วคราวโดยมีป ระกัน และหลัก ประกั นก็ ต้องท าสั ญ ญา
ประกันและวางหลักประกันแต่หากไม่มีหลักประกันศาลอาจมีคาสั่งปล่อยชั่ว คราวไปพลางก่อนและให้นาหลักประกั น
มาวางในภายหลังจากนั้นจึงแจ้งวันนัด ส่วนในกรณีที่ศาลมีคาสั่งไม่ปล่อยชั่วคราวก็ดาเนิน การขังผู้ ต้องหาหรื อจ าเลย
ในการนี้การอนุญาตปล่อยชั่วคราวทุ กกรณี ศาลอาจกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ได้เช่น ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เงื่อนไขการเดินทาง เป็นต้น
โครงการคาร้องใบเดียวถือได้ว่าเป็นโครงการเป็นประโยชน์แก่ ผู้ต้องหาหรือจาเลยมากในเรื่องของ
การยื่นหลักประกันพร้อมกับคาร้องขอปล่อ ยชั่ว คราวเพราะ หากเป็นตามแนวปฏิบัติเดิมผู้ต้องหาหรือจาเลยจะต้ อ งมี
หลักประกันยื่นไปพร้อมกับคาร้องขอปล่อ ยชั่ วคราวโดยไม่ทราบว่าจะได้ รับการปล่ อยชั่ วคราวหรือไม่ ทาให้ผู้ต้องหา
หรือจาเลยที่ยื่น คาร้ องต้องหาหลั กประกั นมายื่ นซึ่ง หากผู้ ต้องหาหรื อจ าเลยไม่มีห ลัก ประกัน ก็ ต้องไปกู้ยืม หรือใช้
บริการประกันภัยเสรีภาพซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเบี้ ยประกัน แต่เมื่อมี คาร้องใบเดียวผู้ต้องหาหรือจาเลยก็ไม่ต้อ งยื่ น
หลักประกันในการยื่นคาร้องขอปล่อยชั่ว คราว แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามหากพิจารณาตามแบบฟอร์มคาร้องใบเดี ย วจะ
เห็นได้ว่าในคาร้องจะมีข้อความในทานองว่า “หากศาลมีการปล่อยชั่วคราวจะเสนอหลักประกันในภายหลัง คือ..” ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นว่าข้อพิจารณาดังกล่าวนี้อาจมีผลต่อการพิจารณาการปล่อยชั่วคราวได้หากได้ระบุหลั กประกันที่จะเสนอใน
ภายหลัง แต่โดยรวมแล้วคาร้องใบเดียวเป็นเพียงวิธีการหนึ่งในการให้ความสะดวกแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยในการยื่ น คา
ร้องเท่านั้น ไม่ได้มีผลต่อการใช้ดุลยพินิจของศาลแต่อย่างใด
นอกจากที่กล่า วมาข้างต้น แล้ วทางศาลยุ ติธ รรมยังมีก ารแก้ไ ขปั ญหาอี กหลากหลายประเด็ น เ พื่ อ
อานวยความสะดวกและเพื่ อยกระดั บการคุ้ม ครองสิ ทธิ และเสรีภ าพให้กั บผู้ ต้องหาหรื อจ าเลย เช่นการที่ศาลเ ปิ ด
ให้บริการพิจารณาคาร้องของปล่อ ยชั่ วคราวทุ กวั นไม่เว้นวัน หยุ ดราชการ การที่สามารถยื่นคาร้องขอปล่ อยชั่ ว คราว
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ออนไลน์ หรือการวางหลักประกันผ่านช่องทางธนาคาร หรืออินเทอเน็ตแบงก์กิ้ง 36 เป็นต้น ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณ
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นในการยกระดับความคุ้มครองผู้ต้องหาหรือจาเลยแต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัญหาบางประการตามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น
4.5 แนวทางแก้ไข
เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้มีการแก้ไ ขบทบัญญัติเพิ่มเติม ในมาตรา 110 ซึ่ ง
เป็นการยกระดับเพดานอัตราโทษจาคุกให้สูงขึ้น เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผู้ต้องหาหรือจาเลยให้มากยิ่งขึ้นเพราะ
ต้องการไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีที่เ ล็กน้ อยและไม่มีความรุนแรง ซึ่งหากพิจารณาในคดี ที่ มี อั ตรา
โทษเล็กน้อยจะเห็นได้ว่าคดีที่เล็กน้อยอาจหมายความถึงคดีความผิดที่เ ป็นลหุโทษ และกรณีของคดีที่อยู่อ านาจของ
ศาลแขวง คือ คดีที่มีอัตราโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี โดยในคดีลหุโทษนี้เป็นความผิดเล็กน้อยและไม่มีความจาเป็นในการ
ควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจาเลย ซึ่งปรากฎให้เห็นชัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสอง
ให้คดีลหุโทษนั้นควบคุมตั วได้เท่า เวลาที่ จะถามคาให้ การและพอจะรู้ ว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหนเท่า นั้น เห็ น ได้ ว่ า รั ฐ ไม่
ต้องการที่จะควบคุมตัวเลยโดยในทางปฏิบัติเพียงแค่เจ้าหน้าที่ตารวจเปรียบเทียบก็สามารถปล่อ ยตัวไปได้ ดังนั้นเมื่ อ
วัตถุประสงค์การแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 110 มุ่งคุ้มครองคดีที่มีอัตราโทษเล็ก น้อยไม่ให้เป็น ภาระแก่ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ
จาเลย แต่ศาลยังคงใช้ดุลยพินิจเช่นเดิมก็ไม่เป็นการแก้ไขปัญหาตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ประกอบกับในปัจจุบั น
โลกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ววิธีการและลักษณะการก่ออาชญากรรมก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นย่อมส่งผลให้มีการ
แก้ไขบทบัญญัติกฎหมายให้อัตราโทษรุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อป้ องกัน การกระทาความผิ ด ส่งผลให้การคุ้ม ครองสิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจาเลยย่อมต้องได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บทบัญญัติมาตรา 110 มีการยกระดับขยาย
เพดานอัตราโทษหลายครั้งตามที่ได้กล่าวมา แต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 87 วรรคสองนั้น
ยังคงคุ้มครองแต่เพียงคดีลหุโทษเท่านั้น หากมีการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 87 วรรคสอง โดยขยายเพดานอัตราโทษ
จาคุกให้สูงขึ้นย่อมส่งผลให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีเล็กน้อยและไม่รุนแรงได้รับความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากเดิ ม
จากัดเพียงคดีความผิดลหุโทษ ให้แก้ไขอัตราโทษเป็นคดีที่มีอัตราโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี และข้อความในส่วนอื่นยั ง คง
เดิม แต่เพื่อเป็นความปลอดภัยของสัง คมในการป้องกัน กระท าความผิดซ้า หรือป้องกันการหลบหนี หรือการไปยุ่ ง
เหยิงพยานหลักฐาน หรือการก่อภัยอั นตรายประการอื่น กล่าวคือปรากฎเหตุ ตามมาตรา 108/1 (1)-(3) ให้ เ ป็ น
ข้อยกเว้นที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาหรื อจาเลยไว้ในอานาจรัฐเท่าที่จาเป็น และหากไม่มีเหตุดังกล่าวศาลอาจพิ จ ารณา
เงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวได้ ย่อมเป็นการคุ้มครองผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีเล็กน้อยอย่างแท้จริง และเป็นการแก้ไข
บทบัญญัติกฎหมายเพื่อให้ศาลนาไปพิจารณาในการปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลัก ประกันมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพื่อเป็ น
การคุ้มครองความปลอดภัยของสังคมด้วย
บทสรุป และข ้อเสนอแนะ
การปล่อยชั่ว คราวเป็ นหนึ่งในมาตราการคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรี ภาพของประชาชนในการที่ รั ฐ จะ เอา ตั ว
ผู้ต้องหาหรือจาเลยเข้าไปในอยู่ในความควบคุมของรัฐ จึงถือได้ว่าการปล่อยชั่ ว คราวเป็นมาตราการผ่ อ นคลายแก่
ผู้ต้องหาหรือจาเลยในการควบคุม ตัวไว้ในอานาจรัฐ ซึ่งการพิจารณาว่าสมควรได้รับคาสั่งปล่อยชั่วคราวหรือไม่นั้นศาล
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ต้องพิจารณาถึงเหตุที่เป็นเหตุหลัก คือผู้ต้องหาหรือจาเลยมีความเสี่ยงในการหลบหนี ยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน หรือจะ
ไปก่อภัยอันตรายอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีเหตุที่เป็นเหตุหลักแล้วก็สมควรที่จะได้รับการปล่อยชั่ วคราวโดยไม่ต้องพิ จ ารณา
ถึงเหตุที่เป็นเหตุรอง เช่น ความร้ายแรงของความผิด ความน่าเชื่อถือของหลักประกัน พฤติการณ์แห่งคดี เป็ น ต้ น
ดังนั้นการที่จะปล่อยชั่วคราวหรือไม่ต้องพิจารณาถึงความจาเป็นตามเหตุที่เป็นเหตุหลักเป็นอันดับแรก และเหตุที่เป็ น
เหตุรองในลาดับต่อมา แต่ในทางปฏิบัติศาลมักพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของหลักประกันประกอบเป็น อันดับ ต้น ๆ
ทาให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ไม่มีหลักประกัน ต้องถูกควบคุมตัวไว้ในอานาจรัฐโดยไม่มีเหตุจาเป็น
ซึ่งสาเหตุของการที่ศาลยังคงเรียกหลักประกันอยู่ คือ ในทางปฏิบัติศาลยังคงยึดติดอยู่กับหลักประ กั น ในคดี
เพราะเกรงว่าหากปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ต้องหาหรื อจาเลยหลบหนีคดี ทั้งแนวทาง
ปฏิบัติของศาลตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมาก็ยังคงเป็นเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีการแก้ไขบทบัญญัติก ฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา มาตรา 110 โดยการเพิ่มเพดานอัตราโทษจาคุ กแล้ว ก็ ตาม และมี
ข้อบังคับประธานศาลฎีกา คาแนะนา หรือแนวทาง บทบัญญัติดังกล่าวก็ยังคงให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจในการเรี ย ก
หลักประกันหรือไม่ก็ได้ ทาให้การแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้มากเท่าที่ควร
เมื่อศาลยังคงยึดติดกับหลักประกันโดยการมีคาสั่งปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลั กประกันจึงเกิ ดปั ญ หา
ตามมาหลายประการเช่น ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมทั้งผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มีหลักประกัน การขอปล่อยชั่ว คราว
ปัญหานักธุรกิจเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากกระบวนการยุติธรรมกล่าวคือมีประกันภัย อิสระภาพหรือนายประ กั น มื อ
อาชีพ เข้ามาขายประกันให้แก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยที่ไม่มีหลักประกันเพียงพอ ปัญหาผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีมาก
เกินไปจนทาให้เกิดปัญหาเรือนจาแออัดหรือนักโทษล้นเรือนจา เป็นต้น
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาทางสานักงานศาลยุติธรรมก็พยายามแก้ปัญ หาต่าง ๆ โดยการแก้ไขบทบัญญั ติม าตรา
110 มีการออกข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ แนวทางต่าง ๆ เพื่อให้ศาลในแต่ละจังหวั ดปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ออกมา
มีการกาหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่ วคราวโดยใช้อุ ปกรณ์อิเ ล็กทรอนิ กส์ ให้แ ก่ผู้ ต้องหาหรือจ าเลย มีการดาเนิ น การ
โครงการต่าง ๆ เช่นยกระดับการคุ้มครองผู้ต้องหาหรือจาเลย หรือมาตรการปล่อยชั่วคราวโดยคาร้ องใบเดียว และมี
การอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้ต้องหาหรือจาเลย เช่นการเปิดศาลให้สามารถยื่ นคาร้ องปล่ อยชั่ ว คราวใน
วันหยุด หรือการยื่นคาร้องทางออนไลน์ ก็ถือได้ว่าทางสานักงานศาลยุติธรรมพยายามแก้ไขปัญหาเรื่ อยมา แต่ไ ม่ ว่ า
อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาตามที่ได้กล่าวมานั้นก็มีทั้งข้อดีและปัญหาอยู่บางประการ
ผู้เขียนจึงขอเสนออีกแนวทางให้มีการแก้ไ ขบทบัญญัติ กฎหมายเพื่อให้ ศาลมีอานาจในกา รใช้ บ ทบั ญ ญั ติ
กฎหมายในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวได้อย่างมากขึ้น โดยแก้ไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
87 วรรคสอง ว่า “ในความผิดที่มีอัตราโทษจาคุกไม่เกินสามปี จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามคาให้การ และ
จะรู้ตัวว่าเป็นใคร และที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น ทั้งนี้เจ้าพนักงานหรือศาลอาจกาหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว
ได้ เว้นแต่จะมีเหตุตาม มาตรา 108/1 (1)-(3)”

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
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