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บทที่ ๑ 
๑. กลาวนํา 
         การปลอยช่ัวคราว เปนภาษากฎหมาย ตรงกับความหมายที่เรียกกันทั่วไปวา “การใหประกันตัว”    หรือ 
“การประกันตัวผูตองหา” นั่นเอง ขั้นตอนของการปลอยช่ัวคราวหรือการประกันตัวผูตองหานี้มีขึ้น  เมื่อ
บุคคลใดก็ตามถูกกลาวหาวาไดกระทําผิด หรือกระทําผิดอาญาแลวถูกเจาพนักงานผูมีหนาที่จับกุม    ควบคุม
ตัวไวตามกฎหมาย ผูตองหาหรือผูถูกกลาวหา หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ ซ่ึงอาจเปนญาติ พี่นอง บิดา 
มารดา เปนตน ก็อาจรองขอตอเจาหนาที่ผูเกี่ยวของขอใหปลอยช่ัวคราวหรือขอประกันตัวได           สิทธิ
ดังกลาวนี้ไดรับการรับรองไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ดวย 
ทั้งนี้    ในการปลอยช่ัวคราวนั้น สามารถกระทําได ๒ ขั้นตอน คือ ในชั้นของการสอบสวน ซ่ึง        เปนชั้นที่
ผูตองหา ถูกควบคุมตัวอยูระหวางการสอบสวนโดยอาจอยูในขั้นของพนักงานสอบสวนหรือข้ันอัยการก็ได 
สวนอีก    ขั้นตอนหนึ่งคือ ช้ันศาล ซ่ึงหมายถึงกรณีผูตองหาถูกฟองตอศาลตกเปนจําเลยแลวถูกศาลสั่ง
ควบคุมตัวไวระหวางการพิจารณาคดี การปลอยช่ัวคราวก็อาจมีไดในชั้นนี้ 
         ในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการทหารซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหาร หากกระทําผิดอาญา การ   รอง
ขอปลอยช่ัวคราวหรือการขอประกันตัวนั้นมีหลักปฏิบัติคอนขางแตกตางไปจากกรณีของบุคคล         พล
เรือนทั่วไป  ทั้งนี้ เนื่องจากในสวนของบุคคลที่อยูในอํานาจของศาลทหารกระทําผิดอาญานั้น  มี    
กระบวนการ      ยุติธรรมที่ใชดําเนินการในสวนที่เกี่ยวกับการควบคุมตัว การพิจารณาคดี แตกตางออกไป
จากบุคคลพลเรือน มีผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจสั่งลงโทษ มีอัยการทหาร และมีศาลทหารเขามาเกี่ยวของ
ดวยเอกสารนี้      มีความมุงหมายที่จะใหขาราชการทหารทั่วไปไดทราบถึงหลักเกณฑของการปลอยช่ัวคราว 
กรณีตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา หลักประกัน เกณฑการเรียกประกัน การประเมินราคา          
หลักทรัพย ตลอดจนวิธีการรองขอใหปลอยช่ัวคราว และวิธีปฏิบัติเมื่อจะปลอยช่ัวคราว สามารถใช         เปน
หลักปฏิบัติเมื่อมีสวน   เขาไปเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวได  
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บทที่ ๒ 
๒. หลักเกณฑในการปลอยชั่วคราว  
      ในการปลอยช่ัวคราว  หรือการประกันตัวผูตองหา   ซ่ึงเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารนั้นมี     
หลักเกณฑกําหนดไวใน ขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยระเบียบจัดการทางคดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๒ 
ระเบียบราชการอัยการทหาร พ.ศ.๒๕๐๑ และระเบียบราชการศาลทหาร พ.ศ.๒๕๓๒ ซ่ึงถือเปนหลัก
กฎหมายที่ใชสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับการปลอยช่ัวคราวทั้งหมด ดังนั้นเมื่อขาราชการ ทหาร นักเรียน
ทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเปนบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารกระทําผิดหรือตองหาวากระทําผิด
อาญา ถูกพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาหนาที่ตํารวจหรือเจาหนาที่ทหารควบคุมตัวไว การดําเนินการปลอย
ช่ัวคราวก็จะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังที่จะกลาวตอไป ในการปลอยช่ัวคราวนี้สามารถแบงออกไดเปน ๒ 
ช้ัน คือ 
            ๒.๑ การปลอยช่ัวคราวชั้นสอบสวน  การปลอยช่ัวคราวในชั้นนี้เกิดเมื่อผูตองหาถูกเจาพนักงาน
สอบสวนซึ่งอาจเปนเจาหนาที่ตํารวจหรือเจาหนาที่ฝายทหารผูที่ไดรับแตงตั้งจากผูบังคับบัญชาใหทําการ
สอบสวนดําเนินคดีอาญาตอผูตองหาที่เปนบุคคลซึ่งอยูในอํานาจศาลทหารและกระทําผิดในคดีอาญาที่ฝาย
ทหารมีอํานาจสอบสวนเองได แจงขอหาใหผูตองหาทราบและมีการสั่งควบคุมตัวไว ระหวางการสอบสวน
จนกวาจะมีการสงฟองตอศาล สามารถแบงการปลอยช่ัวคราวในชั้นนี้ออกไดเปนอีก ๒ ขั้น คือ  
                ๒.๑.๑ ช้ันเจาพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาหนาที่ฝายทหาร และหรือช้ันพนักงานสอบสวนซึ่งเปน
เจาหนาที่ตํารวจ 
                          ๒.๑.๑.๑ กรณีการปลอยช่ัวคราวชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาหนาที่ฝายทหาร ที่ไดรับ
แตงตั้งใหสอบสวนดําเนินคดีอาญาตอผูตองหา เกิดขึ้นเมื่อบุคคลซึ่งอยูในอํานาจศาลทหารตองหาวากระทํา
ผิดทางอาญา ซ่ึงอยูในอํานาจศาลทหาร และทางฝายทหารตองการจะดําเนินคดีเองคือทําการ   สอบสวนและ
ควบคุมตัวผูตองหาเอง ไมเกี่ยวของกับพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาหนาที่ตํารวจ เมื่อ     จับกุมบุคคลนั้นได
แลวก็ตองทําการควบคุมตัวไวในฐานะเปนผูตองหา การควบคุมตัวระหวางสอบสวน     ผูบังคับบัญชาของ
ผูตองหาสามารถควบคุมตัวไดนานถึง ๙๐ วัน การปลอยช่ัวคราวในระหวางนี้สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
         ก. ผูมีสิทธิรองขอใหปลอยช่ัวคราว  ไดแก ผูตองหา หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของซึ่งอาจเปนญาติ     พี่
นอง บิดา มารดา คูสมรสก็ได 
         ข. ผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว ไดแก ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ คือ ผูบังคับบัญชาของผูตองหาซึ่ง
มีตําแหนงตั้งแตช้ันผูบัญชาการกองพลขึ้นไป หรือมีตําแหนงตั้งแตช้ันผูบังคับกองพันขึ้นไปที่อยูตางทองถ่ิน
กับผูบังคับบัญชาตําแหนงชั้นผูบัญชาการกองพลขึ้นไป 
         ค. วิธีดําเนินการขอใหปลอยช่ัวคราว   ตองทําเปนหนังสือหรือคํารองขอใหปลอยช่ัวคราวยื่นตอผูมี
อํานาจสั่งลงโทษ หรือผูมีอํานาจสั่งปลอยช่ัวคราว ซ่ึงกระทําได ๓ วิธี คือ 

(ก) ทําคํารองหรือหนังสือเพียงอยางเดียวยื่นตอผูมีอํานาจสั่งลงโทษ หรือ 
                   (ข) ทําคํารองโดยมีประกันซึ่งก็คือสัญญาประกันเปนลายลักษณอักษร เสนอผูมีอํานาจสั่ง
ลงโทษ หรือ 



                  (ค) ทําคํารองโดยมีประกัน คือ สัญญาประกันเปนลายลักษณอักษร และมีหลักประกัน 
เสนอตอ  ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ 
         ง. หลักเกณฑในการใชดุลพินิจคํารองขอใหปลอยช่ัวคราวของผูมีอํานาจสั่งลงโทษ  ในการวินิจฉัยคํา
รองขอใหปลอยช่ัวคราวนั้นเปนอํานาจของผูมี อํานาจสั่งลงโทษที่จะพิจารณาโดยใชหลักเกณฑ          
ดังตอไปนี้      
            (ก.) ความหนักเบาแหงขอหา 
            (ข.) พยานหลักฐานมีเพียงใด 
            (ค.) พฤติการณตาง ๆ แหงคดีเปนอยางไร 
            (ง.) เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด 
            (จ.) ผูตองหานาจะหลบหนีหรือไม 
            (ฉ.) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอยช่ัวคราวมีเพียงใดหรือไม 
            (ช.)มีคําคัดคานของผูจับ ผูสอบสวน หรืออัยการทหาร แลวแตกรณีผูมีอํานาจสั่งลงโทษพึงรับ
ประกอบการวินิจฉัยได 
            (ซ.) ในคดีที่มีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไป ถามีคํารองขอใหปลอยช่ัวคราว ผูมีอํานาจสั่ง
ลงโทษตองถามผูจับ ผูสอบสวน หรืออัยการทหารวาจะคัดคานประการใดหรือไม 
            (ฌ.) ในคดีมีอัตราโทษจําคุกในอัตราอยางสูงตั้งแตหนึ่งปขึ้นไปผูที่ถูกปลอยช่ัวคราวตองมีประกัน
และจะมีหลักประกันดวยหรือไมก็ได สวนคดีอยางอื่นจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกันหรือมีประกันหรือมี
ประกันและหลักประกันดวยก็ได และเมื่อจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกันเลย กอนที่จะปลอยไปให
ผูตองหาสาบาน หรือปฏิญาณตนวาจะมาตามนัด 
                          ๒.๑.๑.๒ กรณีการปลอยช่ัวคราวชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาหนาที่ตํารวจ 
                                      เปนกรณีที่ทหารหรือบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมและ
ควบคุมตัวแลว การปลอยช่ัวคราวก็สามารถมีไดในชั้นนี้ แยกออกได ๒ กรณี คือ 
         กรณีที่ ๑  คือ กรณีที่ทหารหรือบุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารถูกจับกุมคุมขังตัวไวตามอํานาจของ
พนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ตํารวจ การรองขอใหปลอยช่ัวคราวนั้นสามารถกระทําไดคลายคลึงกับกรณี
ที่กลาวไวในขอ ๒.๑.๑.๑ แตมีขอแตกตางกันบางประการคือ 
         ก. ผูมีสิทธิรองขอใหปลอยช่ัวคราว  ตัวผูตองหา หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ 
         ข. ผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว  ไดแก สารวัตรใหญ สารวัตรที่เปนหัวหนารับผิดชอบ
หนวยงาน สารวัตรสถานีตํารวจภูธรอําเภอ สารวัตรสถานีตํารวจภูธรตําบล หรือผูรักษาการในตําแหนง หรือ
ผูรักษาการแทน 
          ค. วิธีดําเนินการขอใหปลอยช่ัวคราว    ตองทําเปนคํารองขอประกันตามแบบฟอรมที่กรมตํารวจได
กําหนดไวพรอมกับเสนอสัญญาประกันกับผูประกันหรือหลักทรัพยที่จะใชประกันดวย เสนอตอพนักงาน  
        สอบสวนหรืออัยการ ถาผูตองหานั้นถูกควบคุมโดยอํานาจของพนักงานสอบสวน แตถาผูตองหานั้นถูก
ควบคุมตามหมายศาลก็จะตองยื่นคํารองพรอมดวยหลักประกันดังกลาวตอศาลที่ออกหมายนั้น 



         ง.  หลักเกณฑในการใชดุลพินิจคํารองขอใหปลอยช่ัวคราวของพนักงานสอบสวนหรือของศาล  
เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากลาวคือ 
             ๑) ในการวินิจฉัยคํารองใหปลอยช่ัวคราว ใหพึงพิจารณาขอเหลานี้ประกอบ 
                 - ความหนักเบาแหงขอหา 
                 - พยานหลักฐานที่นํามาสืบแลวมีเพียงใด 
                 - พฤติการณตาง ๆ แหงคดีเปนอยางไร 
                 - เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด 
                 - ผูตองหาหรือจําเลยนาจะหลบหนีหรือไม 
                 - ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอยช่ัวคราวมีเพียงใดหรือไม 
                 - ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยตองขังตามหมายศาล          ถามีคําคัดคานของพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการหรือโจทกแลวแตกรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได 
            ๒)ในกรณีที่ผูตองหาหรือจําเลยตองหาหรือถูกฟองในความผิดมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสิบป ถา
มีคํารองขอใหปลอยช่ัวคราวในระหวางสอบสวนหรือระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน ศาลจะตองถาม
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือโจทกวาจะคัดคานประการใดหรือไม ถาไมอาจถามไดโดยมีเหตุอัน
ควรศาลจะงดการถามเสียก็ไดแตตองบันทึกเหตุนั้นไว 
            ๓)ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามปขึ้นไป ผูที่ถูกปลอยช่ัวคราวตองมีประกัน และจะมี
หลักประกันดวยหรือไมก็ได ในคดีอยางอื่นจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกันเลย หรือมีประกันหรือมี
ประกันและหลักประกันดวยก็ได 
            ๔) เมื่อจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกันเลย       กอนที่จะปลอยไปใหผูตองหาหรือจําเลยสาบานหรือ
ปฏิญาณตนวาจะมาตามนัดหรือหมายเรียก 
            ๕) เมื่อจะปลอยช่ัวคราวโดยมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกัน กอนปลอยไปใหผูประกันหรือ
ผูเปนหลักประกันลงลายมือช่ือในสัญญาประกันนั้นในสัญญาประกันนอกจากขอความอยางอื่นอันพึงมี ตอง
มีขอความดังนี้ดวย 
                  (๑) ผูถูกปลอยช่ัวคราวหรือผูประกัน แลวแตกรณี จะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของ       เจา
พนักงานหรือศาล ซ่ึงใหปลอยช่ัวคราว 
                  (๒) เมื่อผิดสัญญาจะใชเงินจํานวนที่ระบุไว 
            ๖) เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสั่งปลอยช่ัวคราวไมวาจะมีประกันหรือมีประกันและ
หลักประกันหรือไม การปลอยช่ัวคราวนั้นใหใชไดระหวางการสอบสวนหรือจนกวาผูตองหาถูกศาลสั่งขัง
ระหวางสอบสวนหรือจนถึงศาลประทับฟอง แตมิใหเกินสามเดือนนับแตวันแรกที่มีการปลอย     ช่ัวคราว 
ไมวาเปนการปลอยช่ัวคราวโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนทําใหไมอาจ
ทําการสอบสวนไดเสร็จภายในกําหนดสามเดือน จะยืดเวลาการปลอยช่ัวคราวใหเกิน     สามเดือนก็ได แตมิ
ใหเกินหกเดือน 



                 เมื่อการปลอยช่ัวคราวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งแลว  ถายังมีความจําเปนที่จะตองควบคุม           
ผูตองหาไวตอไปใหสงผูตองหามาศาล และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๘๗ วรรคสี่ ถึงวรรคเกา แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาใชบังคับ 
         จ. นายทหารชั้นสัญญาบัตรประจําการตองหาในคดีอาญา  ที่มีโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับ     ไม
เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ใหพนักงานสอบสวนยอมใหนายทหารผูนั้นประกันตัวเองได    แตถาคดี
ที่ตองหามีโทษสูงกวาที่กําหนดไว  จะตองมี ผูประกันหรือหลักประกันที่สมควร  แลวรายงานให 
ผูบังคับบัญชาทหารทราบ 
            ในกรณีที่คดีตองหา  มีโทษสูงกวาที่กําหนดไวในวรรคตน  และนายทหารผูตองหานั้นไมมี           
ผูประกัน หรือหลักประกันก็ดี พนักงานสอบสวนเห็นไมควรใหประกันก็ดี ใหพนักงานสอบสวนแจงให
ผูบังคับบัญชาฝายทหารมารับตัวตามระเบียบ 
         กรณีที่ ๒ เปนกรณีที่ทหารหรือบุคคลซึ่งอยูในอํานาจศาลทหารถูกพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่
ตํารวจจับกุมตัวแตเจาหนาที่ฝายทหารรับตัวไปควบคุมตัวตามที่กฎหมายใหอํานาจไวและตามขอตกลง
ระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย การปลอยช่ัวคราวในชั้นนี้มีหลักเกณฑการปฏิบัติ 
เชนเดียวกับการปลอยช่ัวคราวดังกลาวไวในขอ ๒.๑.๑.๑ ทุกประการ 
         ๒.๑.๒ ช้ันอัยการทหาร 
                     การปลอยช่ัวคราวในชั้นนี้เร่ิมตนที่ตัวผูตองหาหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของยื่นคํารองขอใหปลอย
ผูตองหาชั่วคราว พรอมดวยประกันหรือหลักประกันตออัยการทหาร เมื่ออัยการทหารรับคํารองแลวก็จะ
พิจารณาและเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจสั่งควบคุมตัว พรอมดวยเหตุผลวาสมควรปลอย         ช่ัวคราว
หรือไม ถาเห็นสมควรปลอยช่ัวคราวโดยใหมีประกัน  หรือหลักประกันเปนมูลคาเทาใดและหลักประกันที่ผู
รองขอเสนอมานั้นเหมาะสมหรือไมเพื่อเปนแนวทางใหผูมีอํานาจสั่งควบคุมตัวพิจารณาสั่งกา 
      ๒.๒ การปลอยช่ัวคราวชั้นศาลทหาร 
               เมื่อผูตองหาถูกฟองเปนจําเลยตอศาลทหาร    และศาลไดส่ังใหควบคุมตัวไวระหวางการพิจารณา 
คดี การปลอยช่ัวคราวในชั้นนี้ก็อาจมีไดโดยมีหลักเกณฑดังนี้ 
                ๒.๒.๑  ผูมีสิทธิ์รองขอใหปลอยช่ัวคราวในชั้นศาล        ไดแก    ผูตองหา   หรือจําเลย    หรือผูมี
ประโยชนเกี่ยวของ 
                ๒.๒.๒ ผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหปลอยช่ัวคราว  ไดแก ศาลทหารที่มีอํานาจพิจารณาคดีนั้น 
                ๒.๒.๓  วิธีการรองขอใหปลอยช่ัวคราว   กระทําได ๓ วิธีคือ  
                             ก. ทําเปนคํารองขอใหปลอยช่ัวคราวอยางเดียวเสนอตอศาลที่มีอํานาจ หรือ 
                             ข. ทําเปนคํารองโดยมีประกัน (สัญญาเปนลายลักษณอักษร) เสนอตอศาลที่มีอํานาจหรือ 
                             ค. ทําเปนคํารองโดยมีประกัน (สัญญาเปนลายลักษณอักษร)        หรือหลักประกันเสนอ 
ตอศาลที่มีอํานาจ 
                 ๒.๒.๔ หลักเกณฑในการใชดุลยพินิจคํารองขอใหปลอยช่ัวคราวของศาล   เปนไปตามประมวล
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกลาวในขอ ๒.๑.๑.๒ ง.  



         ๒.๓ หลักเกณฑเกี่ยวกับหลักประกัน การเรียกประกันและการประเมินราคาหลักทรัพย   
                 ในการปลอยช่ัวคราวนั้นสามารถกระทําได ๓ วิธี คือ ปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกัน, ปลอย   
ช่ัวคราวโดยมีประกัน      และปลอยช่ัวคราวโดยมีประกันและหลักประกันดวย       ซ่ึงสวนใหญแลวในการ 
ปลอยช่ัวคราวมักเปนกรณีสองวิธีหลัง      คือมีประกันเพียงอยางเดียว  หรือมีหลักประกันเพิ่มขึ้นดวย    
นอกจากนั้นแลวยังมีหลักเกณฑสําหรับผูมีอํานาจสั่งปลอยช่ัวคราวในการพิจารณาการปลอยช่ัวคราวในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับหลักประกัน การเรียกประกันและการประเมินราคาหลักทรัพย ดังนี้ 
                 ๒.๓.๑ หลักประกัน  ที่ใชกันโดยทั่วไปในการปลอยช่ัวคราวไมวาจะในชั้นการสอบสวนหรือช้ัน
ศาลทหาร มี ๓ ชนิด คือ 
                             ก. มีเงินสดมาวาง  
                             ข. มีหลักทรัพยอ่ืนมาวาง 
                             ค. มีบุคคลมาเปนหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย 
         นอกจากนี้แลว        ในชั้นการสอบสวนกรณีที่บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารถูกจับกุม   และคุมขังอยู  
โดยพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาหนาที่ตํารวจ      หากผูนั้นเปนนายทหารสัญญาบัตรประจําการและตองหา 
วากระทําความผิดอาญา มีโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ก็อาจใช
ตําแหนงหนาที่ของตนเอง    เปนหลักประกันตนเองในการรองขอปลอยช่ัวคราว    ตอพนักงานสอบสวนซึ่ง 
เปนเจาหนาที่ตํารวจไดตามขอตกลงระหวางกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย 
         ๒.๓.๒ หลักทรัพย เกณฑการเรียกประกันและการประเมินราคาหลักทรัพย  สําหรับการปลอย  
ช่ัวคราวในชั้นสอบสวนกรณีฝายทหาร     เปนผูทําการสอบสวนหรือกรณีผูตองหาถูกควบคุมตัวโดย        
ฝายทหาร        มีหลักเกณฑดังนี้ 
                         ๒.๓.๒.๑ หลักทรัพยที่จะใชเปนหลักประกัน  ไดแก 
                                          - โฉนดที่ดิน    - เงินสด  
                                           - พันธบัตรรัฐบาล 
                                           - สลากออมสิน 
                                           - ใบรับเงินฝากประจําของธนาคาร 
                         ๒.๓.๒.๒ เกณฑเรียกประกัน  
                                         - โทษประหารชีวิต ไมควรใหประกัน 
                                         - โทษจําคุกตลอดชีวิต เกณฑเรียกประกัน ๒ แสนบาท ถึง ๔ แสนบาท  
                                         - โทษจําคุกอยางสูงตั้งแต ๑๕ ป ถึง ๒๐ ป เกณฑการเรียกประกัน ๑ แสนบาท                     
ถึง ๔ แสนบาท 
                                         - โทษจําคุกอยางสูงตั้งแต ๑๐ ป ถึง ๑๕ ป เกณฑเรียกประกัน ๑ แสนบาท ถึง                 
๑ แสน ๕ หมื่นบาท 
                                          - โทษจําคุกอยางสูงตั้งแต ๕ ป ถึง ๑๐ ป เกณฑเรียกประกัน ๕ หมื่นบาท ถึง   ๑ 
แสนบาท 



                                           - โทษจําคุกอยางสูงตั้งแต ๑ ป ถึง ๕ ป เกณฑเรียกประกัน ๑ หมื่นบาท ถึง    ๕ 
หมื่นบาท 
                                           - โทษจําคุกอยางสูงตั้งแต ๖ เดือน ถึง ๑ ป เกณฑเรียกประกัน ๕ พันบาท ถึง ๑ 
หมื่นบาท 
                                           - โทษจําคุกต่ํากวา ๖ เดือน เกณฑเรียกประกันไมเกิน ๕ พันบาท 
                          ๒.๓.๒.๓ การประเมินราคาหลักประกัน  สําหรับเงินสด พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน 
และใบรับเงินฝากประจําของธนาคาร นั้นไมมีปญหา สวนโฉนดที่ดินนั้นตองใหสํานักงานที่ดินจังหวัดหรือ
ที่ดินเขต หรือหอทะเบียนที่ดินแลวแตกรณี ตีราคารับรองมาเสียกอน 
            ๒.๓.๓ หลักทรัพย เกณฑการเรียกประกันและการประเมินราคาหลักทรัพย     สําหรับการปลอย    
ช่ัวคราวในชั้นสอบสวน กรณีพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาหนาที่ตํารวจจับกุม  และคุมขังผูตองหา   มี
หลักเกณฑดังนี้ 
                          ๒.๓.๓.๑ หลักทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน มี ๑๐ ชนิด คือ 
                                          - เงินสดเปนธนบัตรของรัฐบาลไทย 
                                          - โฉนดที่ดิน  ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินไดประเมินราคาแลว   หรือพนักงานสอบสวน
เชื่อวาที่ดินราคาสูงไมนอยกวา ๒ เทา จํานวนเงินที่ระบุไวในสัญญาประกัน 
                                           - หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.๓ ก.) ซ่ึงเจาพนักงานที่ดินไดประเมิน
ราคา หรือพนักงานสอบสวนเชื่อวาที่ดินราคาสูงไมนอยกวา ๒ เทาของจํานวนเงินที่ระบุไวในสัญญาประกัน 
                                           - พันธบัตรของรัฐบาล 
                                           - สลากออมสินและสมุดฝากเงินออมสินประเภทประจํา 
                                           - ใบรับเงินฝากประจําของธนาคาร 
                                           - ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูจายและธนาคารผูจายไดรับรองตลอดไปแลว 
                                           - ตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปนผูออกตั๋ว 
                                           - เช็คที่ธนาคารเปนผูส่ังจายหรือรับรอง 
                                           - หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชําระเบี้ยปรับแทนในกรณีผิดสัญญาประกัน 
                  ๒.๓.๓.๒ ระดับการตีราคาประกันตัวผูตองหา  เปนไปตามหลักเกณฑที่กรมตํารวจไดกําหนดไว
ในคดีความผิดแตละคดี ดังนี้ 
                                       ๑) ความผิดฐานดูหมิ่นเจาพนักงาน 
                                            ตีราคาประกันประมาณ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                       ๒) ความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงาน 
                                            ตีราคาประกันประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                       ๓) ความผิดฐานเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ                                               
ตีราคาประกันประมาณ ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                       ๔) ความผิดฐานแจงความเท็จ เบิกความเท็จ 



                                             ตีราคาประกันประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                       ๕) ความผิดฐานขัดขืนหมายศาล 
                                             ตีราคาประกันประมาณ ๒,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                       ๖) ความผิดฐานซองโจร 
                                            ตีราคาประกันประมาณ ๔,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                            ซองโจรมีอาวุธปนหรือของกลาง ตีราคาประกันประมาณ ๘,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                       ๗) ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร 
                                             - เอกสารธรรมดาหรือเอกสารสิทธิ์    ตีราคาประกันประมาณ     ๕๐,๐๐๐ - ๘๐,
๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                             - เอกสารราชการ ตีราคาประกันประมาณ ๖๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                             - เอกสารสิทธิ์ซ่ึงเปนเอกสารราชการ ตีราคาประกันประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาทขึ้น
ไป 
                                       ๘) ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา เปนธุระจัดหา ลอลวงหญิง 
                                             ตีราคาประกันประมาณ ๘๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                       ๙) ความผิดฐานกระทําอนาจาร 
                                            ตีราคาประกันประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๑๐) ความผิดฐานพรากผูเยาว 
                                             ตีราคาประกันประมาณ ๕๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๑๑) ความผิดฐานทํารายรางกายผูอ่ืนจนเปนเหตุใหไดรับอันตรายแกกายหรือ    จิตใจ
ของผูอ่ืน 
                                             ตีราคาประกันประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๑๒) ความผิดฐานทํารายรางกายสาหัส 
                                              ตีราคาประกันประมาณ  ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๑๓) ความผิดฐานพยายามฆา 
                                              ตีราคาประกันประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๑๔) ความผิดฐานฆาผูอ่ืน 
                                             ตีราคาประกันประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๑๕) ความผิดฐานหมิ่นประมาทผูอ่ืน 
                                             ตีราคาประกันประมาณ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๑๖) ความผิดฐานกระทําโดยประมาท    เปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกกายสาหัส 
                                             ตีราคาประกันประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๑๗) ความผิดฐานลักทรัพยธรรมดา หรือฉอโกงธรรมดา หรือยักยอกทรัพย 
                                              ตีราคาประกันประมาณ  ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 



                                      ๑๘) ความผิดฐานลักทรัพย วิ่งราวทรัพย รับของโจร 
                                              - ลักทรัพยในกรณีเหตุฉกรรจ ตีราคาประกันประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                              - ลักทรัพยโดยใชยานพาหนะ ตีราคาประกันประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                              - วิ่งราวทรัพย ตีราคาเชนเดียวกับลักทรัพย กรณีมีเหตุฉกรรจ หรือโดยใช
ยานพาหนะ 
                                              - รับของโจร ตีราคาประกันประมาณ ๔๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                     ๑๙) ความผิดฐานรีดเอาทรัพย กรรโชกทรัพย 
                                             ตีราคาประกันประมาณ ๖๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๒๐) ความผิดฐานชิงทรัพย 
                                              ตีราคาประกันประมาณ ๘๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๒๑) ความผิดฐานปลนทรัพย 
                                              ตีราคาประกันประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๒๒) ความผิดฐานฉอโกงประชาชน 
                                               ตีราคาประกันประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๒๓) ความผิดฐานบุกรุก 
                                               ตีราคาประกันประมาณ ๓๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
ความผิดตาม พ.ร.บ.อ่ืน ๆ 
                                      ๒๔) ความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร ฐานประมาทเปนเหตุใหคนตาย 
                                               - ถาเปนรถสวนบุคคล ตีราคาประกันประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                               - ถาเปนรถรับจาง ตีราคาประกันประมาณ ๕๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                               - ถามีพฤติการณจะหลบหนี ตีราคาประกันประมาณ ๘๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป 
                                      ๒๕) ความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปน 
                                               - มีอาวุธปน เครื่องกระสุน หรือวัตถุระเบิด ที่นายทะเบียนไมสามารถออก
ใบอนุญาตใหไดไวในครอบครอง (อาวุธสงคราม) ตีราคาประกันประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                               - มีอาวุธปนไมมีทะเบียนไวในความครอบครอง    ตีราคาประกัน  ประมาณ 
๓๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                               - พกพาอาวุธปนมีทะเบียนหรือมี  และพกพา ตีราคาประกัน   ประมาณ ๒๐,
๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                               - ยิงปนโดยประมาท หรือกระทําปนล่ันโดยประมาท เปนเหตุใหผูอ่ืน      ถึง  
แกความตาย ตีราคาประกันประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๒๖) ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ 



                                               - มีกัญชาเล็กนอยไมเกิน ๒๐ กรัม ตีราคาประกันประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้น
ไป 
                                               - จําหนายกัญชาและมีกัญชาไวเพื่อจําหนาย     ตีราคาประกัน      ประมาณ ๒๐,
๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                               - มีเฮโรอีนเล็กนอยไมเกิน ๑ กรัม ตีราคาประกันประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                               - มีเฮโรอีนจํานวน ๑ - ๒๐ กรัม ในความครอบครอง ตีราคาประกันประมาณ 
๓๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                               - จําหนายเฮโรอีนไมเกิน ๑ กรัม ตีราคาประกันประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท  ขึ้นไป 
                                               - จําหนายเฮโรอีน จํานวนไมเกิน ๑ - ๕ กรัม ตีราคาประกันประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาทขึ้นไป 
                                               - จําหนายเฮโรอีน จํานวนเกิน ๕ - ๒๐ กรัม ตีราคาประกันประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ 
บาทขึ้นไป 
                                               - มีฝนไวในความครอบครอง หรือจําหนาย ตีราคาเชนเดียวกับมีเฮโรอีน  ไวใน
ความครอบครองหรือจําหนาย 
                                      ๒๗) ความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน 
                                                - ผูเลนการพนันตามบัญชี ก. ตีราคาประกันสําหรับลูกคาผูเลน ประมาณ ๕,
๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                                - ผูเลนการพนันตามบัญชี ข. ตีราคาประกันสําหรับลูกคาผูเลน ประมาณ ๒,
๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                                - เจามือหรือเจาบานผูจัดใหมีการเลนการพนันตามบัญชี ก. ตีราคาประกัน
ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                                - เจามือหรือเจาบานผูจัดใหมีการเลนการพนันตามบัญชี ข. ตีราคาประกัน
ประมาณ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๒๘) ความผิดตาม พ.ร.บ.คาประเวณี 
                                               - หญิงผูกระทําการคาประเวณี ตีราคาประกันประมาณ ๒,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                               - เจาสํานักหรือผูเปนธุระจัดหาหญิงผูกระทําการคาประเวณี ตีราคาประกัน
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                               - ชายแมงดาหรือชายผูดํารงชีพดวยรายไดจากหญิงผูกระทําการคาประเวณีตี
ราคาประกัน ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๒๙) ความผิดตาม พ.ร.บ.สถานบริการ 
                                              - ผูไดรับอนุญาต หรือผูจัดการ กระทําความผิด ตีราคาประกันประมาณ ๒๐,
๐๐๐ บาทขึ้นไป   
                                             - หญิงบริการ กระทําความผิด ตีราคาประกันประมาณ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป 



                                  ๓๐) ความผิดตาม พ.ร.บ.คากําไรเกินควร 
                                              ตีราคาประกันประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๓๑) ความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 
                                              ตีราคาประกันประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๓๒) ความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร 
                                               ตีราคาประกันประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ทั้งนี้โดยขึ้นอยูกับ
ราคาสินคาดวย 
                                      ๓๓) ความผิดตาม พ.ร.บ. ช่ัง, ตวง, วัด 
                                              ตีราคาประกันประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
                                      ๓๔) ความผิดตาม พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค 
                                              - ถาหลักประกันเปนเงินสด      และสมุดฝากเงินออมสินประเภทประจํา สลาก
ออมสิน ใบรับฝากประจําของธนาคาร ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูจาย และธนาคารผูจายไดรับรองตลอดไป 
ตั๋วสัญญาที่ธนาคารเปนผูออกตั๋ว เช็คที่ธนาคารเปนผูส่ังจายหรือรับรอง หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อชําระ
เบี้ยปรับแทนในกรณีผิดสัญญาประกัน หรือพันธบัตรของรัฐบาล จะตีราคาประกัน    ไมนอยกวา ๑/๒  ของ
จํานวนเงินตามเช็ค แตไมเกินจํานวนเงินตามเช็ค และ 
                                              - ถาหลักประกันเปนโฉนดที่ดิน ตราจอง หรือ น.ส.๓ จะตีราคาประกัน    ไม
นอยกวา ๓/๔ ของจํานวนเงินตามเช็ค แตไมเกินจํานวนเงินตามเช็ค 
                          ๒.๓.๓.๓ หลักเกณฑการใชบุคคลเปนประกันหรือหลักประกันในการปลอยช่ัวคราว 
                                          ๒.๓.๓.๓.๑ ในชั้นศาล เปนไปตามระเบียบราชการฝายตุลาการ ฉบับที่ ๘ ลง ๒๒ 
ม.ค.๓๖ ดังนี้ 
                                                              ก. ใหขาราชการพลเรือนระดับ ๓ - ๕ หรือขาราชการอื่นที่    
เทียบเทา ทําสัญญาประกันหรือใชตนเองเปนหลักประกันไดในวงเงินไมเกินหกหมื่นบาท 
                                                                    - ใหขาราชการพลเรือน ระดับ ๖ - ๘ หรือขาราชการอื่นที่     
เทียบเทาทําสัญญาประกัน หรือใชตนเองเปนหลักประกันไดในวงเงินไมเกินสองแสนบาท 
                                                                     - ใหขาราชการพลเรือน ระดับ ๙ - ๑๐ หรือขาราชการอื่นที่  
เทียบเทาทําสัญญาประกัน หรือใชตนเองเปนหลักประกันไดในวงเงินไมเกินหาแสนบาท 
                                                                      - ใหขาราชการพลเรือน ระดับ  ๑๑   หรือขาราชการอื่นที่ 
เทียบเทาทําสัญญาประกัน หรือใชตนเองเปนหลักประกันไดในวงเงินไมเกินแปดแสนบาท 
                                                                ข. ใหพนักงานรัฐวิสาหกิจทําสัญญาประกัน หรือใชตนเองเปน
หลักประกันไดในทํานองเดียวกับขาราชการอื่นตามที่ระบุไวในขอ ก. 
                                                                ค. ใหสมาชิกรัฐสภาและขาราชการการเมือง  ทําสัญญาประกัน  
หรือใชตนเองเปนหลักประกันไดในวงเงินไมเกินแปดแสนบาท 



                                                                ง. บุคคลอื่นนอกจากที่ระบุไวในขอ ก. ถึงขอ ค. ใหทําสัญญา
ประกัน หรือใชตนเองเปนหลักประกันไดในวงเงินตามที่ศาลจะเห็นสมควรเปนกรณี ๆ ไป 
                                                                จ.  ใหผูที่ขอทําสัญญาประกัน  หรือใชตนเองเปนหลักประกัน     
ตามขอ ก. ขอ ข. หรือขอ ค. เสนอหนังสือรับรองจากตนสังกัดแสดงสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือน และ    
หากมีภาระผูกพันในการทําสัญญาประกัน   หรือใชตนเองเปนหลักประกันรายอื่นอยู   ก็ใหแสดงภาระ     
ผูกพันนั้นดวย 
                                                                ฉ. ในกรณีที่การใชบุคคลเปนประกัน  หรือหลักประกัน   ตาม      
วงเงินที่กําหนดไวในขอ ก.  ถึงขอ ง. แลว    ยังไมเปนการเพียงพอ    ใหใชบุคคล   ตามขอ ก. ถึง ง. หรือ     
หลักทรัพยอ่ืนเปนหลักประกันเพิ่มเติมได                              
                                          ๒ .๓ .๓ .๓ .๒  ในชั้นพนักงานสอบสวนหรือตํารวจ         เปนไปตามคําสั่ง           
กรมตํารวจ  ที่ ๖๒๒/๒๕๓๖  ลง ๑๕ เม.ย.๓๖  ดังนี้ 
                                                                ก. ใหขาราชการพลเรือน ระดับ ๓ ถึง ๕ หรือขาราชการอื่นที่    
เทียบเทา  ขาราชการทหาร  หรือขาราชการตํารวจที่มียศ ตั้งแต รอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หรือ                
รอยตํารวจตรีถึงพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตํารวจตรี ทําสัญญาประกันผูอ่ืนหรือตนเองได     ใน
วงเงินไมเกินหกหมื่นบาท 
                                                                     ใหขาราชการพลเรือน  ระดับ ๖ ถึง ๘ หรือขาราชการอื่นที่    
เทียบเทา ขาราชการทหารหรือขาราชการตํารวจ  ที่มียศตั้งแตพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือ            พัน
ตํารวจโท ถึงพันเอก  นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันตํารวจเอก ขาราชการตุลาการหรือขาราชการอัยการ 
ตั้งแต ช้ัน ๑ ถึง ๒ ทําสัญญาประกันผูอ่ืนหรือตนเองไดในวงเงินไมเกินสองแสนบาท 
                                                                    ใหขาราชการพลเรือนระดับ ๙ ถึง ๑๐ หรือขาราชการอื่นที่    
เทียบเทา ขาราชการทหารหรือขาราชการตํารวจที่มียศตั้งแต พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือ          พัน
ตํารวจเอก ที่ไดรับอัตราเงินเดือน พันเอก(พิเศษ)   นาวาเอก(พิเศษ)     นาวาอากาศเอก(พิเศษ)    หรือ   พัน
ตํารวจเอก(พิเศษ)   ถึง     พลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี  หรือพลตํารวจตรี  ขาราชการตุลาการ หรือ    
ขาราชการอัยการ ตั้งแตช้ัน ๓ ถึง ๔  ทําสัญญาประกันผูอ่ืนหรือตนเองไดในวงเงินไมเกินหาแสนบาท 
                                                                     ใหขาราชการพลเรือนระดับ ๑๑ หรือขาราชการอื่นที่เทียบเทา  
ขาราชการทหารหรือขาราชการตํารวจที่มียศตั้งแต พลโท พลเรือโท พลอากาศโท หรือพลตํารวจโท           
ขาราชการตุลาการหรือขาราชการอัยการ ตั้งแตช้ัน ๕ ขึ้นไป ทําสัญญาประกันผูอ่ืนหรือตนเองไดใน          
วงเงินไมเกินหนึ่งลานบาท 
 ขาราชการดังกลาวในขอ ก. หมายถึงขาราชการประจําเทานั้น 
                                                               ข. ใหขาราชการบํานาญ   ตั้งแตระดับ ๖     หรือเทียบเทาขึ้นไป       
ทําสัญญาประกันผูอ่ืนหรือตนเองได   ในวงเงินไมเกินหกหมื่นบาท 
                                                                ค. ใหพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ทําสัญญาประกันผูอ่ืนหรือตนเองไดใน
ทํานองเดียวกับขาราชการ   ตามที่ระบุไวในขอ ก. 



                                                                ง. ใหสมาชิกรัฐสภา   ขาราชการการเมือง     หรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ทําสัญญาประกันผูอ่ืนหรือตนเองได   ในวงเงินไมเกินหนึ่งลานบาท 
                                                                จ. ใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา  สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร กรรมการสุขาภิบาล กํานันและ     
ผูใหญบาน ทําสัญญาประกันผูอ่ืนหรือตนเองได   ในวงเงินไมเกินหกหมื่นบาท 
                                                                ฉ. ใหผูที่ขอทําสัญญาประกัน   ตามขอ ก.   ถึงขอ จ. แสดงบัตร
ประจําตัว     ตอพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบพิจารณาอนุญาตโดยไมชักชา    ในกรณีจําเปนเพื่อทราบ
เกี่ยวกับสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือน หรือภาระผูกพันอื่นใด     อาจใหผูยื่นประกันแสดงหนังสือรับรองจาก
ตนสังกัดและภาระผูกพันนั้น     ภายในหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาตใหประกัน 
                                                                ช. ในกรณีบุคคล  ตามขอ ก. ถึงขอ จ.    บุคคลใดไดทําสัญญา
ประกันผูอ่ืนหรือตนเองไว   แตหลักประกันยังไมเปนการเพียงพอ    ใหใชบุคคล    ตามขอ ก. ถึงขอ จ. บุคคล
อ่ืนหรือใชหลักทรัพยอ่ืนเปนหลักประกันเพิ่มเติมได 
                                          ๒.๓.๓.๓.๓ ในชั้นอัยการ    เปนไปตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด    ลง    
๓๐ ก.ย.๓๖   ดังนี้ 
                                                                ก. ใหขาราชการพลเรือน  ระดับ ๓ - ๕   หรือขาราชการอื่นที่ 
เทียบเทาทําสัญญาประกัน หรือใชตนเองเปนหลักประกันไดในวงเงินไมเกินหกหมื่นบาท 
                                                                     ใหขาราชการพลเรือน ระดับ ๖ - ๘ หรือขาราชการอื่นที่ 
เทียบเทาทําสัญญาประกัน หรือใชตนเองเปนหลักประกันได   ในวงเงินไมเกินสองแสนบาท 
                                                                    ใหขาราชการพลเรือน ระดับ ๙ - ๑๐ หรือขาราชการอื่นที่เทียบเทา
ทําสัญญาประกัน หรือใชตนเองเปนหลักประกันได   ในวงเงินไมเกินหาแสนบาท 
                                                                    ใหขาราชการพลเรือน ระดับ ๑๑ หรือขาราชการอื่นที่เทียบเทาทํา
สัญญาประกัน หรือใชตนเองเปนหลักประกันได   ในวงเงินไมเกินแปดแสน  
ขาราชการดังกลาวในขอ ก. หมายถึงขาราชการประจําเทานั้น 
                                                                ข. ใหขาราชการบํานาญ   ตั้งแต ระดับ ๖   หรือเทียบเทาขึ้นไปทํา
สัญญาประกันผูอ่ืน หรือตนเองไดในวงเงินไมเกินหกหมื่นบาท 
                                                                ค. ใหพนักงานรัฐวิสาหกิจทําสัญญาประกันผูอ่ืน หรือตนเองไดใน
ทํานองเดียวกับขาราชการตามที่ระบุไวในขอ ก. 
                                                                ง. ใหสมาชิกรัฐสภา     ขาราชการการเมือง     หรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ทําสัญญาประกันผูอ่ืนหรือตนเองได   ในวงเงินไมเกินแปดแสนบาท 
                                                                จ. ใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร   สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร กรรมการสุขาภิบาล กํานันผูใหญบาน ทํา
สัญญาประกันผูอ่ืนหรือตนเองไดในวงเงินไมเกินหกหมื่นบาท 



                                                                ฉ. บุคคลอื่นนอกจากที่ระบุไวในขอ ก. ถึงขอ จ. ใหทําสัญญา
ประกันหรือใชตนเองเปนหลักประกันไดในวงเงินไมเกินสามหมื่นบาท 
                                                                ช. ใหผูที่ขอทําสัญญาประกันตามขอ ก. ถึงขอ จ. เสนอหนังสือ
รับรองจากตนสังกัดแสดงระดับ อัตราเงินเดือน และหากมีภาระผูกพันในการทําสัญญาประกัน หรือใช
ตนเองเปนหลักประกันรายอื่นอยูใหแสดงภาระผูกพันนั้นดวย 
ใหผูที่ขอทําสัญญาประกันตามขอ ฉ. ถือปฏิบัติตามความในวรรคกอนโดยอนุโลม 
                                                                ซ. ในกรณีบุคคลตามขอ ก. ถึงขอ ฉ. บุคคลใดไดทําสัญญาประกัน
ผูอ่ืนหรือตนเองไว แตหลักประกันยังไมเปนการเพียงพอ ใหใชบุคคลตามขอ ก. ถึงขอ ฉ. บุคคลอื่นหรือลัก
ทรัพยอ่ืนเปนหลักประกันเพิ่มเติมได        
            ๒.๓.๔ หลักทรัพย เกณฑการเรียกประกันและการประเมินราคาหลักทรัพย   สําหรับการปลอย 
ช่ัวคราวในชั้นศาลทหาร 
                      โดยที่ไมมีกฎหมาย กฎ ขอบังคับระบุเร่ืองหลักทรัพยที่อนุญาตใหนํามาประกันผูตองหาหรือ
จําเลยไววามีทรัพยประเภทใดบาง จึงเปนดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาเปนเรื่อง ๆ ไป อยางไรก็ตามในทาง
ปฏิบัติศาลทหารไดวางแนวทางไวเปนดุลพินิจในการปลอยช่ัวคราว หรือประกันตัวจําเลย  ดังนี้ 
                          ๒.๓.๔.๑ หลักทรัพยที่ใชเปนหลักประกันคือ 
                                          - โฉนดที่ดิน 
                                           - เงินสด 
                                           - พันธบัตรรัฐบาล 
                                           - สลากออมสิน 
                                           - ใบรับเงินฝากประจําของธนาคาร 
                          ๒.๓.๔.๒ เกณฑการเรียกประกัน 
                                           - โทษประหารชีวิตอยางเดียว ไมควรใหประกัน 
                                           - โทษจําคุกตลอดชีวิต     ๒ แสน ถึง ๔ แสนบาท 
                                           - โทษจําคุกอยางสูงตั้งแต ๑๕ ป ถึง ๒๐ ป  ๑ แสน ถึง ๔ แสนบาท 
                                           - โทษจําคุกอยางสูงตั้งแต ๑๐ ป ถึง ๑๕ ป  ๑ แสน ถึง ๑ แสน ๕ หมื่นบาท 
                                           - โทษจําคุกอยางสูงตั้งแต ๕ ป ถึง ๑๐ ป  ๕ หมื่น ถึง ๑ แสนบาท 

            - โทษจําคุกอยางสูงตั้งแต ๑ ป ถึง ๕ ป  ๑ หมื่นถึง ๕ หมื่นบาท  
                                       - โทษจําคุกอยางสูงตั้งแต ๖ เดือน ถึง ๑ ป  ๕ พันบาทถึง ๑ หมื่นบาท 

            - โทษจําคุกอยางสูงต่ํากวา ๖ เดือน  ไมเกินหาพันบาท 
                                       - ความผิดตาม พ.ร.บ.เช็ค  ไมเกิน ๑ ใน ๓ ของราคาเช็ค 
                                          ๒.๓.๔.๒.๑   คดีในขอหาประทุษรายตอทรัพย               ใชหลักการใหประกันคง
พิจารณาบังคับตามเกณฑในขอ ๒.๓.๔.๒     แตการเรียกประกันตองไมต่ํากวา ๒ เทา  ของทุนทรัพยในฟอง 



                                          ๒.๓.๔.๒.๒  คดีที่กฎหมายบังคับใหปรับการใหประกันคงพิจารณาบังคับตาม
เกณฑในขอ ๒.๓.๔.๒ กลาวมาขางตน แตตองไมต่ํากวา ๒ เทาของคาปรับที่กฎหมายบังคับไว 
                                          ๒.๓.๔.๒.๓ การวางเงินสดในการประกันศาลจะเรียกเงินสดไวเปนสวนหนึ่ง 
ของราคาประกันโดยถือเกณฑกําหนดวา เรียกหลักทรัพยประกันราคาไมเกินหนึ่งแสนบาท ใหเรียกเงิน    สด 
๕๐๐ บาท ถาเกินกวา หนึ่งแสนบาทจะเรียกเงินสด ๑,๐๐๐ บาท หรือมากกวานั้นโดยคํานวณแลวไม    ต่ํากวา
รอยละ ๕ ของ การตีราคาหลักทรัพยประกัน 
                        ๒.๓.๔.๓ กรณีการใชหลักทรัพยของธนาคารเปนหลักประกันในการปลอยช่ัวคราว 
                                         ๒.๓.๔.๓.๑  พันธบัตรรัฐบาลหรือสลากออมสิน 
                                                              - เจาของตองนําหลักทรัพยมายื่นคํารองดวยตนเอง ตองนําบัตร
ประจําตัวมาแสดงดวย เชนบัตรประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบขับขี่ กรณีบัตรเหลืองตองมีบัตร
ประชาชนใบเกาหรือรูปถายของตนเองประกอบมาดวย 
                                                              -    ตองวางเงินสดประกอบหลักทรัพยดวย            จํานวนไมนอยกวา 
๑,๐๐๐ บาท (เปนคาใชจายในการบังคับคดีกรณีผิดสัญญาประกัน) 
                                       ๒.๓.๔.๓.๒ ใบรับเงินฝากประจําของธนาคาร, ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูจาย   
และธนาคารผูจายไดรับรองตลอดไปแลว, ตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปนผูออกตั๋ว 
                                                              - ตองเปนหลักทรัพยที่ธนาคารในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของศาลเปนผู
ออกหรือเปนผูรับรอง 
                                                              -   เจาของหลักทรัพยตองมายื่นดวยตนเอง 
                                                              - ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวนี้ วันถึงกําหนดใชเงิน    
ตองไมเกินสามปนับแตวันที่ออกตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงิน 
                                                              -   ตองนําบัตรประจําตัวมาแสดงดวย 
                                                              - ตองวางเงินสดประกอบหลักทรัพยดวย         จํานวนไมนอยกวา ๑,
๐๐๐ บาท 
                                       ๒.๓.๔.๓.๓   หนังสือรับรองของธนาคาร    เพื่อชําระเบี้ยปรับแทน        ในกรณี  
ผิดสัญญาประกัน 
             -  ตองเปนหนังสือรับรองของธนาคารในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของศาล 
                                                          -  ตองนําบัตรประจําตัวมาแสดงดวย 
                                                          -  ตองวางเงินสดประกอบหลักทรัพยดวยจํานวนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ 
บาท 
 

 
 
 



 
 

บทท่ี ๓ 
วิธีปฏิบัติเม่ือจะปลอยชั่วคราว 

๓. วิธีปฏิบัติเมื่อจะปลอยช่ัวคราว 
         เมื่อผูมีอํานาจสั่งปลอยช่ัวคราวไดพิจารณาแลวเห็นวาควรอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลย
ได มีหลักเกณฑวิธีปฏิบัติดังนี้ 
         ๓.๑  วิธีปฏิบัติเมื่อจะปลอยช่ัวคราวในชั้นสอบสวน 
                 ๓.๑.๑ ถาจะปลอยโดยไมมีประกัน กอนปลอยใหผูตองหาสาบานหรือปฏิญาณตนวาจะมาตามนัด
หรือ 
                 ๓.๑.๒ ถาจะปลอยโดยมีประกันหรือมีประกันและหลักประกัน ตองใหผูประกันหรือผูเปน
หลักประกันทําสัญญาประกันแลวลงลายมือช่ือในสัญญาประกันนั้นไวดวย ทั้งนี้สัญญาประกันนั้นนอกจาก
จะมีขอความอยางอื่นแลว ตองมีขอความตอไปนี้ดวยเสมอ คือ 
                                - ผูถูกปลอยช่ัวคราวหรือผูประกันแลวแตกรณีจะตองปฏิบัติตามนัดของผูมีอํานาจสั่ง
ลงโทษ และ 
                                 - เมื่อผิดสัญญาจะใชเงินตามจํานวนที่ระบุไว 
         ๓.๒ วิธีปฏิบัติเมื่อจะปลอยช่ัวคราวในชั้นศาล  ศาลทหารจะปฏิบัติตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ดังนี้ 
                 ๓.๒.๑ ถาจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกัน กอนปลอยตองใหผูตองหาหรือจําเลยสาบานหรือ
ปฏิญาณตนวาจะมาตามนัดหรือตามหมายเรียก 
                 ๓.๒.๒ ถาจะปลอยช่ัวคราวโดยมีประกัน    หรือมีประกัน   และหลักประกัน  กอนปลอยให
ผูประกัน  หรือผูเปนหลักประกันลงลายมือช่ือในสัญญาประกันนั้น   และในสัญญาประกันนั้น    นอกจาก 
ขอความอยางอื่นอันพึงมีตองมีขอความดังนี้ดวย 
                              ๓.๒ .๒ .๑   ผู ถูกปลอยช่ัวคราว    หรือผูประกันแลวแตกรณีจะปฏิบัติตามนัดหรือ
หมายเรียกของศาลซึ่งใหปลอยช่ัวคราว และ 
                              ๓.๒.๒.๒ เมื่อผิดสัญญาจะใชเงินตามจํานวนที่ระบุไว      นอกจากหลักเกณฑดังกลาว
แลว  ในทางปฏิบัตินั้นกอนทําสัญญาประกันศาลจะตองมีหนังสืออายัดหลักทรัพยที่ผูตองหา   หรือจําเลย
เสนอขึ้นมา แจงไปยังเจาหนาที่ผูควบคุมหลักทรัพยนั้น ๆ ทราบ     และตองรอหนังสือตอบรับทราบจาก 
เจาหนาที่ดังกลาวเรียบรอยแลวจึงจะใหทําสัญญาประกัน       

 
 
 

--------------------------- 



 
 

บทท่ี ๔ 
ขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
วาดวยระเบียบจัดการทางคดี 

(ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๔๙๒ 

------------------- 
หมวด ๓ ปลอยชั่วคราว 
         ขอ ๓๓. คํารองขอใหปลอยผูตองหาชั่วคราว โดยไมตองมีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและ
หลักประกัน ผูตองหาหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ ยอมยื่นไดตอผูมีอํานาจสั่งลงโทษ 
         ขอ ๓๔. เมื่อไดรับคํารองใหปลอยช่ัวคราว ใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษรีบสั่งโดยพึงพิจารณาโดยอาศัย
หลักเกณฑดังตอไปนี้ประกอบกับการวินิจฉัยคํารองนั้น คือ 
                        (ก) ความหนักเบาแหงขอหา 
                        (ข) พยานหลักฐานมีเพียงใด 
                        (ค) พฤติการณตาง ๆ แหงคดีเปนอยางไร 
                        (ง) เชื่อถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด 
                        (จ) ผูตองหานาจะหลบหนีหรือไม 
                        (ฉ) ภัยอันตราย หรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอยช่ัวคราวมีเพียงใด หรือไม 
                        (ช) ถามีคําคานของผูจับ ผูสอบสวน หรืออัยการทหารแลวแตกรณีผูมีอํานาจสั่งลงโทษพึงรับ
ประกอบการวินิจฉัยได 
         ขอ ๓๕. ในคดีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปขึ้นไป ถามีคํารองขอใหปลอยช่ัวคราว ผูมีอํานาจสั่ง
ลงโทษจะตองถามผูจับ ผูสอบสวน หรืออัยการทหารวาจะคัดคานประการใดหรือไม 
         ขอ ๓๖. ในคดีมีอัตราโทษจําคุกในอัตราอยางสูงตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป ผูที่ถูกปลอยช่ัวคราวตองมีประกัน 
และจะมีหลักประกันดวยหรือไมก็ได 
                        - ในคดีอยางอื่นจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกันเลย หรือมีประกัน หรือมีประกันและ
หลักประกันดวยก็ได 
         ขอ ๓๗. เมื่อจะปลอยช่ัวคราวโดยไมมีประกันเลย กอนที่จะปลอยไปใหผูตองหาสาบาน หรือปฏิญาณ
ตนวาจะมาตามนัด 
         ขอ ๓๘. เมื่อจะปลอยช่ัวคราวโดยมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันกอนปลอยไป ใหผูประกัน
หรือผูเปนหลักประกันลงลายมือช่ือในสัญญาประกันนั้น 
                        -   ในสัญญาประกันนอกจากขอความอยางอื่นอันพึงมี ตองมีขอความดังนี้ดวย 
                        (ก)   ผูถูกปลอยช่ัวคราว  หรือผูประกัน    แลวแตกรณีจะปฏิบัติตามนัดของผูมีอํานาจสั่ง 



ลงโทษซึ่งใหปลอยช่ัวคราว 
          (ข) เมื่อผิดสัญญา จะใชเงินจํานวนที่ระบุไว 

         ขอ ๓๙. เมื่อผูมีอํานาจสั่งลงโทษสั่งปลอยช่ัวคราว สัญญาประกันนั้นใชไดระหวางสอบสวน หรือ
จนกวาผูตองหาถูกผูมีอํานาจสั่งลงโทษสั่งควบคุมระหวางสอบสวน หรือตลอดไปจนถึงศาลประทับฟอง
เทานั้น 
         ขอ ๔๐. เมื่อจะปลอยช่ัวคราวโดยใหมีประกันและหลักประกันดวย กอนปลอยตัวไปใหผูรองขอ
ประกันจัดหาหลักประกันมาดั่งตองการ 
                        หลักประกันมี ๓ ชนิด คือ 
                        (ก) มีเงินสดมาวาง 
                        (ข) มีหลักทรัพยอ่ืนมาวาง 
                        (ค) มีบุคคลมาเปนหลักประกัน โดยแสดงหลักทรัพย 
         ขอ ๔๑. โดยความปรากฎตอมา หรือเนื่องจากกลฉอฉลหรือผิดหลงปรากฏวาสัญญาประกันต่ําไป หรือ
หลักประกันไมเพียงพอ ผูมีอํานาจสั่งลงโทษมีอํานาจเรียกผูที่เกี่ยวของกับสัญญาประกันมาพรอมกัน ในกรณี
แรก     ใหเปลี่ยนสัญญาประกันใหจํานวนเงินสูงขึ้น     ในกรณีหลังใหเรียกหลักประกันเพิ่มหรือดีกวาเดิม 
         ขอ ๔๒. การขอถอนสัญญาประกัน หรือขอถอนหลักประกันยอมทําไดเมื่อผูทําสัญญามอบตัวผูตองหา
คืนตอผูมีอํานาจสั่งลงโทษ 
         ขอ ๔๓. เมื่อความรับผิดตามสัญญาประกันหมดไปตามขอ ๔๒. หรือโดยเหตุอ่ืนใหคืนหลักประกันแก
ผูที่ควรรับไป 

--------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
     ระเบียบราชการอัยการทหาร 

พ.ศ.๒๕๐๑ 
---------------- 

         ขอ ๙. การปลอยผูตองหาชั่วคราว 
                   เมื่อมีคํารองขอใหปลอยผูตองหาชั่วคราว ในเมื่อสํานวนการสอบสวนยังอยูในระหวางการ
พิจารณาของอัยการทหาร ใหเปนหนาที่ของอัยการทหารพิจารณาคํารองนั้น และเสนอความเห็นตอผูมี
อํานาจสั่งควบคุมพรอมดวยเหตุผลวาสมควรจะปลอยผูตองหาชั่วคราวหรือไม ถาเห็นสมควรปลอยช่ัวคราว
โดยใหมีประกันหรือหลักประกันเปนมูลคาเทาใด และหลักประกันที่ผูรองขอเสนอมานั้นเหมาะสมหรือไม 
เพื่อเปนทางใหผูมีอํานาจสั่งควบคุมพิจารณาสั่งการ 
                   เมื่อมีคําสั่งใหปลอยตัวผูตองหาชั่วคราวได โดยมีประกันหรือหลักประกันใหอัยการทหารจัดให
ผูประกันทําสัญญาประกันไวตอผูมีอํานาจสั่งควบคุมตามแบบ ธน.๗ ถามีหลักประกันใหยึดหลักประกันไว 
แลวแจงใหผูมีอํานาจสั่งควบคุมทราบเพื่อปลอยผูตองหาไป 
                   ถาหลักประกันเปนเงิน ใหอัยการทหารนําหลักฐานฝากเงินไวกับเจาหนาที่ฝายการเงินโดยไม
ชักชา และเก็บรักษาหลักฐานการฝากไว 
                   กรณีดังตอไปนี้ไมควรใหมีการปลอยช่ัวคราว คือ 
                   (๑)  เมื่อมีเหตุผลวาผูตองหานาจะหลบหนี 
                   (๒) อาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายขึ้นแกตัวผูตองหาเองหรือบุคคลอื่น 
                   (๓) จะเปนเหตุขัดของแกการสอบสวนหรือการหาหลักฐาน 
                   (๔) เปนคดีที่มีลักษณะหรือเหตุผลพิเศษ เชน ถาใหมีการปลอยช่ัวคราวแลว จะทําใหเสื่อมเสีย
ความยุติธรรม อาจมีการขูเข็ญ หรือทํารายพยาน หรือทําใหยากแกการสอบสวน หรืออาจจะเปนเหตุให
พยานหลักฐานอื่น ๆ ถูกทําลายใหชํารุด หรือสูญหายได 
 

------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบราชการศาลทหาร 
พ.ศ.๒๕๓๒ 

------------------ 
         ขอ ๑๖. การรองขอใหปลอยช่ัวคราว 
                   ๑๖.๑ ใหยื่นคํารองตอศาลที่มีอํานาจ ถามีทรัพยสินเปนหลักประกัน ใหมีบัญชีส่ิงของแนบมา
พรอมกับคํารองดวย 
                   ๑๖.๒ เมื่อไดรับคํารองขอใหปลอยช่ัวคราว ใหจาศาลรีบเสนอตุลาการเพื่อพิจารณาสั่ง 
                   ๑๖.๓ เมื่ออนุญาตใหปลอยช่ัวคราว ใหทําสัญญาประกันไว 
                   ๑๖.๔ เมื่อผูประกันหมดภาระผูกพันตามสัญญาประกันแลว          ใหจาศาลเตือนผูประกันให 
จัดการรองขอถอนหลักทรัพยที่วางไวเปนประกันคืนไปโดยเร็ว 
                   ๑๖.๕ การรองขอใหปลอยช่ัวคราวระหวางอุทธรณหรือฎีกา 
                             ๑๖.๕.๑ คดีที่ยังมิไดสงสํานวนไปยังศาลทหารกลาง หรือศาลทหารสูงสุดใหยื่นคํารองตอ
ศาลทหารชั้นตนที่พิจารณาคดีนั้น ถาเห็นสมควรใหปลอยช่ัวคราวศาลจะสั่งอนุญาต มิฉะนั้นใหรีบสงคํารอง
พรอมสํานวนไปใหศาลทหารกลางหรือศาลทหารสูงสุดเพื่อส่ังแลวแตกรณี 
                             ๑๖.๕.๒ คดีที่สงสํานวนไปยังศาลทหารกลาง    หรือศาลทหารสูงสุดแลว    คํารองให
ปลอยช่ัวคราวจะยื่นตอศาลทหารชั้นตนที่พิจารณานั้น หรือศาลทหารกลางหรือศาลทหารสูงสุดก็ได ถายื่นที่
ศาลทหารชั้นตน ใหศาลทหารชั้นตนรีบสงคํารองไปยังศาลทหารกลาง หรือศาลทหารสูงสุดเพื่อส่ังแลวแต
กรณี 
                   ๑๖.๖ ในกรณีที่ผูขอปลอยช่ัวคราวขอใชหลักประกันเดิม ถาศาลเห็นสมควรและอนุญาต ใหทํา
สัญญาประกันใหม 
 

------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


