
 
 

                การขอประกันตัว     คือ     การขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้า 
พนักงานหรือศาลตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่า
ความจําเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี เพราะหากไม่มีความจําเป็นต้องควบคุมก็ควรที่จะ
ได้รับการปล่อยชั่วคราวไป  อันเป็นการปฏิบัติตามหลักการของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา
หรือจําเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทําความผิดจะปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําผิดมิได้ 

                 การขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยต่อศาลจะทําได้ดังนี้.- 
2.1 การขอประกันตัวระหว่างชั้นฝากขังทําได้เมื่อผู้ต้องหาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือพนักงานอัยการนําตัวมาขอ
อนุญาตศาลฝากขังระหว่างที่ยังสอบสวนไม่เสร็จ  ผู้ต้องหามีสิทธิยื่นขอประกันตัวต่อศาล  
                2.2 การขอประกันตัวชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นทําได้เม่ือผู้ต้องหาถูกพนักงานอัยการฟ้องต่อ
ศาลแล้วก็จะเปลี่ยนฐานะจากผู้ต้องหาเป็นจําเลย  จําเลยมีสิทธิขอประกันตัวต่อศาลได้  ในคดีที่ราษฎรเป็น
โจทก์  เมื่อศาลประทับฟ้องแล้ว  จําเลยจะยื่นขอประกันตัวก่อนวันนัดหรือในวันนัดที่ระบุในหมายเรี ยกให้มา
แก้คดีก็ได้ 
                2.3 การขอประกันตัวชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา  เมื่อมีกรณีที่จําเลยถูกขังหรือจําคุก  โดยผลของคํา
พิพากษาศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค  จําเลยอาจยื่นขอประกันตัวก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์ หรือ
ยื่นฎีกา หรือจะยื่นขอประกันตัวพร้อมกันหรือาหลังจากยื่นอุทธรณ์ หรือยื่นฎีกาก็ได้  การขอประกันตัว
ดังกล่าวให้ยื่นต่อศาลชั้นต้น  ที่พิพากษาคดี  หรืออาจยื่นต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค หรือศาลฎีกา  
แล้วแต่กรณี 
                ทั้งนี้  การประกันตัวในชั้นใดก็จะใช้ได้ในชั้นนั้น  เมื่อชั้นของการของประกันตัวเปลี่ยนไปก็ต้องยื่น
ขอประกันตัวใหม ่
3.การขอประกันตัวเป็นเรื่องยุ่งยากหรือไม่? 
                คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าการติดต่อขอประกันตัวเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนจนต้องอาศัยนายประกัน
อาชีพช่วยจัดการให้ ซึ่งการกระทําดังกล่าวจะทําให้เสียค่าใช้จ่ายสูงและอาจถูกหลอกลวงได้  ปัจจุบันศาล
ยุติธรรมได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ไว้ทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ให้คําแนะนําในขั้นตอนการขอ
ประกันและแนะนําวิธีการเขียนคําร้องขอประกันตัว  ผู้ขอประกันตัวตอิดต่อขอคําแนะนําและทําคําขอประกัน
ตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยด้วยตนเองได้ทุกขั้นตอน  ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะแนะนําวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด 
4.ใครบ้างมีสิทธิยื่นคําร้องขอประกันตัว ? 
 



 
 

                4.1 ผู้ต้องหาหรือจําเลย 
                4.2 ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง  เช่น บุพการี  ผู้สืบสันดาน  สามี  ภริยา  ญาติพี่น้อง  ผู้บังคับบัญชา  
นายจ้าง  บุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรส  บุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพ่ีน้องหรือ
มีความสัมพันธ์ในทางอ่ืนที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้ หรือนิติบุคคล (เช่น  บริษัท  ห้างหุ้นส่วนจํากัด)  
สําหรับกรณีผู้ต้องหาหรือจําเลยเป็นกรรมการ  ผู้แทน  ตัวแทน  หุ้นส่วน  พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคล
นั้น 
5.การปล่อยชั่วคราวมีกี่ประเภท? 
                การที่ศาลอนุญาตให้ประกันตัวหรืออนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแบ่งได้เป็น 3 ประเภทา ได้แก่            
                5.1 การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกัน คือ  การปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องทําสัญญาประกัน
และไม่ต้องมีหลักประกันแต่อย่างใด  เพียงแต่ให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยสาบานหรือปฏิญาณตนว่าจะมาตามนัด
หรือหมายเรียกเท่านั้น 
                5.2 การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกัน คือ การปล่อยตัวชั่วคราวโดยผู้ขอประกัน  ต้องทําสัญญา
ประกันต่อศาลว่าจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของศาลซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว  ถ้าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มา
ตามกําหนด  ผู้ขอประกันจะถูกปรับตามจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในสัญญาประกัน  ตลอดจนอาจมัการกําหนด
เงื่อนไขในสัญญาประกันนั้น 
                5.3 การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน คือ การปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีสัญญาว่า
ผู้ต้องหาหรือจําเลยจะมาตามที่กําหนดในสัญญาหรือตามหมายเรียก  และมีการวางหลักประกันไว้เพ่ือที่จะ
บังคับเอากับหลักประกันเมื่อมีการผิดสัญญา  
6.การยื่นคําร้องขอประกันตัว  ผู้ขอประกันจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? 
                ในการติดต่อขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจําเลย  ผู้ขอประกันจะต้องยื่นคําร้องขอประกันตัว  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักประกันประกอบคําร้องดังกล่าว  โดยนําต้นฉบับเอกสารพร้อมสําเนามายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง   และเสนอต่อศาลเพ่ือมีคําสั่งต่อไป  ซึ่งเอกสารในการประกอบคําร้อง
ขอประกันตัวมีดังนี้.- 
                6.1 บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ             
                6.2 ทะเบียนบ้าน 
                6.3 กรณีผู้ขอประกันมีคู่สมรสจะต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม  ได้แก่ 
                      6.3.1 บัตรประกันตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรรัฐและทะเบียนบ้านของ
คู่สมรส 
                      6.3.2 ใบสําคัญสมรส 
                      6.3.3 หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส 
                6.4 กรณีชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ไม่ตรงกับที่ปรากฎในหลักทรัพย์จะต้องแสดงเอกสารเพ่ิมเติม
ได้แก่ 
                      6.4.1 หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน  หรือ 



 
 

                      6.4.2 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล 
                      6.4.3 ใบสําคัญการสมรส 
                6.5 กรณีผู้ต้องหาหรือจําเลยเป็นชาวต่างประเทศ  หากมีหนังสือเดินทาง (Passport)  ต้องนํามา
แสดงด้วย 
                หากเอกสารที่ต้องนํามาในวันยื่นคําร้องขอประกันตัวไม่ครบถ้วน  ผู้ขอประกันอาจขอผัดผ่อนต่อ
ศาลเพ่ือพิจารณาอนุญาตให้นํามาส่งในภายหลังได้ 
7.หลักประกันใดบ้างที่สามารถใช้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยได้? 
                7.1 เงินสด 
                7.2 หลักทรัพย์อ่ืน  เช่น 
                      7.2.1 โฉนดที่ดิน  หนังสือรับรองการทําประโยชน์(น.ส.3 ก. หรือ น.ส.3) 
                        7.2.2 พันธบัตรรัฐบาล  สลากออมสิน  บัตรหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว  
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว  หรือเช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) หรือเช็คที่ธนาค าร
รับรองแล้ว 
                     7.2.3 สมุดเงินฝากประจําหรือใบรับเงินฝากประจําของธนาคาร 
                     7.2.4 หนังสือค้ําประกันหรือหนังสือรับรองของธนาคาร 
                     7.2.5 หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย 
                     7.2.6 ในบางกรณีอาจใช้หลักประกันต่อไปนี้ได้ 
                                (1) ทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์ 
                                (2) ภ.บ.ท.5  ส.ค.1  น.ส.2  หรือ สปก. 
                                (3) บ้านพักอาศัย 
                                (4) หลักทรัพย์ที่ติดจํานองหรือมีภาระติดพัน 
                7.3 บุคคลเป็นหลักประกันโดยแสดงหลักทรัพย์             
                7.4 ส่วนราชการ  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา 
                7.5 เป็นขา้ราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ข้าราชการการเมืองหรือนายความ  (ใช้ตําแหน่งเป็น
หลักประกัน  เฉพาะตนเองหรือญาติใกล้ชิด) โดยสามรรถทําสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 10 เท่าของ
อัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
                7.6 ผู้ประกอบวิชาชีพ  เช่น  แพทย์  เภสัชกร  พยาบาล  วิศวกร  สถาปนิก  ผู้สอบบัญชี  ครู  
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนฯ  เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลย  อาจใช้ตนเองเป็นหลักประกันได้  
สําหรับกรณีความผิดที่ถูกกล่าวหาเกิดจาการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพ  โดย
สามารถทําสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน 15 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
8.วิธีนําหลักประกันมาใช้ในการขอประกันตัว  ผู้ขอประกันจะต้องทําอย่างไร? 



 
 

                8.1 กรณีใช้โฉนดที่ดิน  น.ส.3  หรือ น.ส.3 ก.  ต้องมีหนังสือรับรองประเมินราคาที่ดินจาก
สํานักงานที่ดินจังหวัดหรือจากที่ว่าการอําเภอในเขตที่ที่ดินตั้งอยู่ แล้วแต่กรณี  ซึ่งออกให้ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 6 เดือน  รับรองโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือผู้ทําการแทน  กรณีรับรองโดย
สํานักงานที่ดินอําเภอ  ผู้รับรองราคาประเมินจะต้องเป็นนายอําเภอหรือปลัดอํา เภอผู้ทําการแทนหรือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอําเภอ 
                8.2 กรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารต้องมีหนังสือรับรองยอดเงินฝากคงเหลือปัจจุบันจากสาขา
ธนาคารที่เปิดบัญชี  พร้อมระบุข้อความว่าธนาคารจะไม่ให้ถอนเงินจํานวนดังกล่าวไปจนกว่าจะได้รับคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงจากศาลก่อน 
                8.3 กรณีใช้บุคคลตามข้อ 7.5  เป็นหลักประกัน  ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงสถานะ  
ตําแหน่ง  ระดับอัตราเงินเดือน  และควรระบุให้ชัดเจนว่าจะนําไปประกันใคร  หากมีภาระผูกพันในการทํา
สัญญาประกันหรือใช้ตนเองเป็นหลักประกันผู้อ่ืนไว้ก็ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วย 
                8.4 กรณีใช้ทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์ผู้ประกันต้องนํารถมาให้เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ศาลตรวจดูสภาพและประเมินราคา 
                8.5 กรณีใช้ที่ดิน  ภบท.5  ส.ค.1  น.ส.2  หรือ สปก. ผู้ประกันต้องมีหนังสือรับรองราคา
ประเมินที่ดินจากธนาคาร  เช่น  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
                8.6 กรณีใช้บ้านพักอาศัย  ผู้ประกันควรต้องมีภาพถ่ายบ้านและให้กํานันหรือผู้ใหญ่บ้านมี
หนังสือรับรองการประเมินราคาให้ 
                8.7 กรณีใช้หลักทรัพย์ที่ติดจํานองหรือมีภาระติดพันผู้ขอประกันต้องแสดงได้ว่าราคาทรัพย์ส่วน
ที่เกินจากจํานองหรือจากภาระติดพันมีจํานวนเพียงพอต่อการใช้เป็นหลักประกัน 
                8.8 กรณีบิดามารดาเป็นผู้ขอประกันบุตร ศาลอาจให้ประกันโดยไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ แต่ต้อง
มีหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นบุตร 
                8.9 กรณีใช้หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเป็นหลักประกันภัยเป็นหลักประกันดูข้อ 9 
หมายเหตุ  :  กรณีหลักทรัพย์ที่นํามาในวันยื่นของประกันตัวมีราคาไม่เพียงพอตามที่ศาลกําหนดวงเงินประกัน  
ศาลอาจอนุญาตให้ผู้ขอประกันขอผัดผ่อนนําหลักทรัพย์มาเพ่ิมเติมให้ครบในภายหลังได้ 
                ทั้งนี้  ในกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนยื่นคําร้องขอประกันตัวจะต้องทํา
หนังสือมอบอํานาจ  ณ  ที่ว่าการอําเภอที่มีภูมิลําเนาหรือหลักทรัพย์ตั้งอยู่โดยให้นายอําเภอ หรือผู้ รักษา
ราชการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราประจําตําแหน่งรับรองการมอบอํานาจ  หรือทําหนังสือมอบอํานาจ
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ศาล  พร้อมทั้งนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและนําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานายและผู้รับมอบอํานาจมาด้วยบางศาลอาจอนุญาตเฉพาะนําหลักทรัพย์มาประกัน
ญาติทีน่้องเพ่ือป้องกันการหลอกลวงเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาหาผลประโยชน์จากการประกันผู้ต้องหาหรือจําเลย 
9.การประกันตัวโดยใช้หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยกรณีการประกันภัยอิสรภาพคืออะไร ? 
                การประกันภัยอิสรภาพเป็นการประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้เอา
ประกันเพื่อใช้หนังสือรับรองดังกล่าวมาวางเป็นหลักประกันในการขอประกันตัว  ซึ่งมี 2 แบบ คือ 



 
 

                แบบที่ 1  การทําประกันภัยอิสรภาพก่อนมีการกระทําความผิด 
                                เป็นกรณีที่บุคคลทั่วไปประสงค์จะมีหลักทรัพย์ในการขอประกันตัวไว้ล่วงหน้า  
เนื่องจากตนเองมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะกระทําความผิดทางอาญาโดยประมาท  เช่น  ผู้ขับขี่รถ  แพทย์  
ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง  หากในระหว่างระยะเวลาคุ่มครองเกิดเหตุกระทําความผิดขึ้น  ซึ่งอาจจะต้องถูกควบคุม
ตัวระหว่างดําเนินคดี  บุคคลดังกล่าวสามารถใช้หนังสือรับรองเป็นหลักทรัพย์วางต่อศาลเพ่ือขอประกันตัว
ตนเองได ้
                แบบที่ 2 การทําประกันภัยอิสรภาพหลังมีการกระทําความผิด 
                                เป็นกรณีที่บุคคลตกเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาแล้วและจะถูกควบคุมตัว
หรือถูกควบคุมตัวแล้ว  ประสงค์จะหาหลักทรัพย์เพ่ือนําไปขอประกันตัวตนเอง  บุคคลดังกล่าวหรือเพ่ือนหรือ
ญาติสามารถมาติดต่อขอซื้อประกันภัยอิสรภาพกับบริษัทประกันภัยได้ โดยบริษัทจะออกกรมธรรม์และหนังสือ
รับรองให้ตามจํานวนเงินเอาประกันภัย  บุคคลดังกล่าวสามารถนําหนังสือรับรองนั้นไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการ
ขอประกันตัวต่อศาลได้ 
ข้อสังเกต  : การทําประกันภัยอิสรภาพหลังมีการกระทําผิดโดยปกติสามารถขอทําประกันได้ทุกข้อหาความผิด  
ยกเว้นความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  นอกจากการประกันภัยอิสรภาพดังกล่าวแล้วยังมีการประกันอีก
แบบหนึ่งเรียกว่าการประกันภัยการประกันตัวผู้ขับขี่รถยนต์  ซึ่งบริษัทประกันภัยได้ขายเป็นแบบความ
คุ้มครองเพ่ิมเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  ซึ่งสามารถใช้หนังสือรับรองเป็น
หลักทรัพย์ในการขอประกันตัวผู้ขับขี่รถยนต์ได้เช่นกัน 
                9.1 จะนําหนังสือรับรองไปใช้อย่างไร ? 
                เมื่อได้รับหนังสือรับรองแล้ว  ผู้เอาประกันภัยควรตรวจสอบ  ชื่อ  นามสกุล  ฐานความผิด  
วงเงินประกัน  และรายละเอียดอื่นๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  และนําหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย
ไปเป็นหลักทรัพย์ในการขอประกัน  เมื่อผู้ต้องหาหรือจําเลยได้รับอนุญาตให้ประกันตัวแล้วจะต้องแจ้งวงเงิน
ประกันให้บริษัททราบโดยเร็ว 
                9.2 ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับคืนเบี้ยประกันในกรณีใดบ้าง ? 
                บริษัทประกันจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีดังนี้.- 
                       9.2.1 กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทําความผิด คืนเบี้ยประกันภัยกรณีเดียว คือ 
เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  และในระยะระหว่างเอาประกันภัยไม่มีการเรียกร้องให้ประกันตัว 
                     ซึ่งถ้าผู้เอาประกันภัยใช้หนังสือรับรองเพ่ือประกันตัวไปแล้ว  แต่ยังไม่เต็มวงเงินที่ระบุไว้หน้า
ตารางกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอหนังสือรับรองฉบับใหม่ตามวงเงินส่วนที่เหลือโดยแจ้งเป็นหนังสือ
ไปยังบริษัทประกันภัยได้  
                     9.2.2 กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิดคืนเบี้ยประกันภัย 5 กรณี  ดังนี้.- 
                                                ก. หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ย
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักค่าใช้จ่ายในการดําเนินการไว้ 500 บาท  ในกรณีไม่แน่ใจว่าศาลจะ



 
 

อนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่  ผู้ขอประกันควรยื่นคําร้องขอประกันตัวต่อศาลเพ่ือให้มีคําสั่งก่อน   เมื่อศาลมี
คําสั่งอนุญาตให้ประกันตัวแล้วจึงไปติดต่อขอซื้อประกันภัยอิสรภาพ                     
                                                ข. หากศาลอนุญาตให้ประกันตัว  แต่ภายหลังในระหว่างระยะเวลา
ประกันภัย  ศาลได้มีคําสั่งให้ถอนหรือยกเลิกการให้ประกันตัวหรือผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะประกันตัวอีก
ต่อไป  บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันภัย 
                                                ค. หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต  ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยโดย
มิได้มีการผิดสัญญาประกันตัวบริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยกึ่งหนึ่งให้กับทายาทของผู้เอาประกันภัย 
                                                ง. หากผู้เอาประกันภัยไม่ผิดสัญญาประกันตัวจนสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย  บริษทัประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันภัย 
                                                จ. หากกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้หนังสือรับรองเพ่ือประกันตัวไป
แล้ว แต่ยังไม่เต็มวงเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์  บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกิน
จํานวนเงินที่จะต้องรับผิดตามสัญญาประกันตัวให้ 
 
10.กรณีผู้ต้องหาหรือจําเลยเคยขอประกันตัวไว้แล้ว หากต้องการขอให้ประกันตัวต่อไปจะใช้หลักทรัพย์เดิมได้
หรือไม?่ 
                10.1 กรณีใช้เงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน 
                ผู้ต้องหาหรือจําเลยที่เคยขอประกันตัวไว้ต่อสถานพินิจฯ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
และยังไม่ได้รับหลักทรัพย์คืน หากประสงค์จะขอประกันตัวต่อไป  สามารถยื่นคําร้องต่อศาล  ขอให้ถือเอาเงิน
สดหรือหลักทรัพย์นั้นเป็นหลักประกันต่อไปได้   
                สําหรับในกรณีใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันชั้นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  หาก
ต้องการใช้หลักทรัพย์ดั้งกล่าวเป็นหลักประกันในชั้นศาลเยาวชนและครอบครัวต่อไปมีขั้นตอน ดังนี้.- 
                (1) ผู้ขอประกันยื่นสําเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้รับในวันประกันตัวชั้นสถานพินิจฯ  พร้อมคําร้องของ
ประกันตัวต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
(2) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แจ้งสถานพินิจฯ และส่งสําเนาใบเสร็จรับเงินให้สถานพินิจฯ ทางโทรสาร 
                (3) สถานพินิจฯ  เมื่อได้รับเรื่องแล้ว จะส่งเอกสารที่ต้องยื่นประกอบคําร้องขอประกันตัวชั้นศาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรสาร ได้แก่ 
                                (3.1) หนังสือรับรองหลักทรัพย์การประกันตัวเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจ 
                                (3.2) หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน(กรณีหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินฯ) 
                                  (3.3) หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคาร (กรณีหลักทรัพย์เป็นสมุดเงินฝาก
ที่ดินฯ) 
                                (3.4) หนังสือยินยอมคู่สมรส 
                                (3.5) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
                                (3.6) อ่ืนๆ 



 
 

                (4) เมื่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้รับเอกสารตาม (3) ทางโทรสารแล้วจะนําเอกสารดังกล่าว
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทั้งของผู้ขอประกันและจําเลย  กับสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอประกัน  
เสนอศาลพิจารณาพร้อมคําร้องขอประกันตัว 
                10.2 กรณีใช้บุคคลเป็นหลักประกัน 
                บุคคลที่เป็นหลักประกันอาจร้องขอให้ศาลอาจถือเอาบุคคลนั้นเป็นหลักประกันในการประกัน
ต่อไปได ้
11.จะยื่นขอประกันตัวต่อศาลได้เมื่อใด? 
                11.1 เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาและพนักงานสอบสวนนําตัวมาผัดฟ้องหรือฝากขังต่อศาล 
                11.2 เมื่อตกเป็นจําเลย 
                       11.2.1 โดยพนักงานอัยการนําตัวไปฟ้องศาล         
                       11.2.2 ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์  ศาลไต่ส่วนมูลฟ้องแล้วคดีมีมูล  ศาลออกหมายเรียก
จําเลยไปสอบคําให้การแก้คด ี
                11.3 เมื่อถูกขังตามหมายศาล  เช่น  ศาลออกหมายจับพยานที่ไม่มาศาล  หรือจําเลยต้องคํา
พิพากษาให้จําคุก หรือกักขัง  และคดียังอุทธรณ์ฎีกาได้ 
                11.4 เมือ่ถูกจําคุกตามคําพิพากษาในกรณีละเมิดอํานาจศาล  
                ผู้ต้องหาหรือจําเลยมีสิทธิขอประกันตัวได้ในคดีอาญาทุกประเภท ตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนถึงชั้นศาล 
12.อยากทราบว่าคดีท่ีถูกฟ้องต้องใช้วงเงินประกันเท่าไร? 
                สามารถขอตรวจสอบวงเงินประกันในการให้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยได้ที่เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์  หรือเว็บไชต์ของศาล 
13.วิธีปฏิบัติในการขอประกันตัวต้องทําอย่างไร? 
                วิธีปฏิบัติในการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจําเลย  มีดังนี้.- 
                13.1 ขอแบบพิมพ์คําร้องขอประกันตัวได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
                13.2 เขียนคําร้องขอประกันตัวได้เองโดยขอคําแนะนําได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หากผู้ 
ขอประกันเขียนหนังสือไม่ได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จะบริการเขียนให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
                13.3 ให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยลงชื่อขอประกันตัวในคําร้องขอประกันตัว  เว้นแต่ผู้ต้องหาหรือ
จําเลยไม่ได้ถูกควบคุมอยู่ที่ศาล 
                13.4 ผู้ขอประกันยื่นคําร้องขอประกันตัวพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
                13.5 เมื่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้ตรวจคําร้องพร้อมหลักฐานเรียบร้อยแล้วและลงบัญชีรับ
เรื่องไว้เป็นหลักฐานจะนําเสนอคําร้องต่อผู้พิพากษาเพ่ือพิจารณาสั่งคําร้อง  เมื่อผู้พิพากษาสั่งคําร้องแล้วจตะ
ส่งคําร้องขอประกันตัวคืนไปยังเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
                13.6 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะแจ้งคําสั่งศาลให้ผู้ขอประกันทราบ 



 
 

                13.7 เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ประกันตัวแล้ว ถ้าจําเลยถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศาลและยังไม่มีการ
ออกหมายควบคุมไว้ก็จะนําตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยออกจากห้องควบคุมในศาลได้เลย  แต่ถ้าผู้ต้องหาหรือ
จําเลยถูกควบคุมตามหมายศาล เจ้าหน้าที่ก็จะนําหมายปล่อยไปปล่อย  ณ ที่ถูกคุมขัง 
                13.8 ผู้ต้องหาหรือจําเลยจะถูกปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ประกันตัว 
                 13.9 หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว  ผู้ขอประกันตัวขอรับหลักทรัพย์คืนได้จากเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ 
                 13.10 การขอประกันตัวจําเลยในระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกาใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับที่กล่าว
มาแล้ว  แต่ศาลอาจใช้ดุลยพินิจเพ่ิมหลักประกันจากที่ใช้ในศาลชั้นต้นได้ 
14.จะยื่นคําร้องขอประกันตัวได้ที่ไหน? 
                 14.1 ให้ยื่นคําร้องขอประกันที่งานประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนของศาลชั้นต้นที่
พิจารณาพิพากษาคดีนั้น  ยกเว้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้ยื่นที่ส่วนงาน
ประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางสําหรับคดีที
เกิดในเขตกรุงเทพมหานคร  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร  นอกจากนี้ให้ยื่นที่งาน
ประชาสัมพันธ์ของศาลจังหวัดนั้น 
                14.2 ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคให้ยื่นที่กลุ่มงานคดี(รับฟ้อง) 
                14.3 ศาลฎีกาให้ยื่นที่ส่วนคดี 
15. ศาลใช้หลักเกณฑ์อะไรในการวินิจฉัยสั่งคําร้องขอประกันตัว ? 
                ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108 ได้บัญญัติให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจใน
การอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ  ดังนี้.- 
                (1) ความหนักเบาแห่งข้อหา 
                (2) พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด 
                (3) พฤติการณ์แห่งคดีเป็นอย่างไร 
                (4) เชื่อถือผู้ขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด 
                (5) ผู้ต้องหาหรือจําเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่               
                (6) ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจาการอนุญาตให้ประกันตัวมีเพียงใดหรือไม่ 
                (7) คําคัดค้านของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการโจทก์หรือผู้เสียหาย แล้วแต่กรณี 
                (8) ข้อเท็จจริงหรือรายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีอํานาจหน้าที่
ที่เก่ียวกับการนั้น 
                ในกรณีผู้ต้องหาหรือจําเลยเป็นเด็กหรือเยาวชนศาลจะพิจารณาความประพฤติ  ภูมิหลัง  
สิ่งแวดล้อมและผู้ปกครองในการดูแลเด็กประกอบด้วย 
                ในคดีท่ีเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นสถานพินิจฯ ศาลเยาวชนและครอบครัว หรือ
ศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจทบทวนคําสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวของผู้อํานวยการ
สถานพินิจฯ  คําสั่งศาลเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด  แต่ไม่ตัดสิทธิในการยื่นประกันตัวใหม่ 



 
 

16.ศาลจะสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะเหตุใดบ้าง? 
                สําหรับการสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนั้น  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
108/1 บัญญัติให้ศาลกระทําได้ต่อเมื่อมีเหตุอันสมควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้.- 
                (1) ผู้ต้องหาหรือจําเลยจะหลบหนี 
                (2) ผู้ต้องหาหรือจําเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 
                (3) ผู้ต้องหาหรือจําเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น 
                (4) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกัน ไม่น่าเชื่อถือ 
                 (5) การอนุญาตให้ประกันตัวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของ
เจ้าพนักงานหรือการดําเนินคดีในศาล 
17.มีกรณีที่ศาลจะสั่งอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยโดยไม่มีผู้ขอประกันได้หรือไม่? 
                กรณีผู้ต้องหาหรือจําเลยเป็นเด็กหรือเยาวชน  ศาลเยาวชนและครอบครัวและศาลจังหวัดแผนก
คดีเยาวชนและครอบครัว มีอํานาจสั่งปล่อยชั่วคราวตามที่ศาลเห็นสมควร  โดยไม่ต้องมีผู้ขอประกัน ซึ่งมี
หลักเกณฑ์  ดังนี้.- 
                1.เด็กหรือเยาวชนถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานพินิจฯ หรือสถานที่อ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม
ตัวเด็กหรือเยาวชน 
                2.ศาลเห็นสมควรมีคําสั่งปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนชั่วคราวโดยไม่มีประกัน  หรือมีประกัน หรือมี
ประกันและหลักประกันก็ได้ หรือมอบตัวเด็กหรือเยาวชนแก่บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือ
เยาวชนอาศัยอยู่หรือบุคคลหรือองค์กรที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ 
                3.ก่อนที่ศาลจะมีคําสั่งมาอบเด็กหรือเยาวชนแก่บุคคลหรือองค์กรดังกล่าวให้ศาลเรียก
ผู้อํานวยการสถานพินิจฯ หรือผู้ปกครองสถานที่ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมเด็กหรือเยาวชนแล้วแต่กรณีมา
สอบถามความเห็นก่อน 
18.กรณีศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว ผู้ขอประกันมีสิทธิ์ประการบ้าง? 
     ผู้ของประกันมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งนั้นได้  ดังนี้.- 
                18.1 คําสั่งของศาลชั้นต้นให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค แล้วแต่กรณี                
                18.2 คําสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา 
                คําสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวตามศาลชั้นต้นให้เป็นที่สุด 
ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิที่จะยื่นคําร้องขอประกันตัวใหม่ 
19.เมื่อศาลชั้นต้นมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัว ผู้ขอประกันตัวจะดําเนินการอย่างไร? 
                หากผู้ขอประกันไม่เห็นด้วยกับคําสั่งศาล  สามารถอุทธรณ์คําสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ประกัน
ตัวนั้นได้ กล่าวคือ  เมื่อศาลชั้นต้นมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวในระหว่างสอบสวนหรือไม่อนุญาตให้ประกัน
ตัวในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นตามที่ผู้ต้องหา  จําเลย  หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องยื่นคําร้องขอประกัน
ตัวไว้  ผู้ขอประกัน  มีสิทธิยื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวได้ 
20.การยื่นอุทธรณ์คําสั่งมีกําหนดเวลาหรือไม?่ 



 
 

                ตามปกติการอุทธรณ์คําสั่งหรือคําพิพากษาชั้นต้นจะต้องทําภายใน 1 เดือน แต่การอุทธรณ์กรณี
ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยชั่วคราว  จะยื่นอุทธรณ์เมื่อใดก็ได้แม้เกิน 1 เดือนนับแต่
วันที่ศาลชั้นต้นมีคําสั่ง (คําสั่งคําร้องศาลฏีกาท่ี 617/2528) 
21.ยื่นคําร้องขออุทธรณ์คําสั่งที่ศาลใด? 
                ยื่นได้ที่ศาลชั้นต้นที่มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค 
แล้วแต่กรณี 
22.การอ่านคําสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะอ่านที่ศาลใด? 
                เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคทําคําสั่งเสร็จแล้วจะส่งคําสั่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่านคําสั่งให้
ผู้ต้องหาหรือจําเลยและผู้อุทธรณ์คําสั่งทราบโดยเร็ว 
23.หากศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคยังยืนไม่อนุญาตให้ประกันตัวอีกจะทําอย่างไรต่อไปได้บ้าง? 
                ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภารมีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลชั้นต้น  กล่าวคือ  เห็นด้วยกับ
คําสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวหรือจําเลยในระหว่างสอบสวนหรือในระหว่างพิจารณาของศาล
ชั้นต้น คําสั่งศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคดังกล่าวนั้นเป็นที่สุด  ผู้ขอประกันไม่สามารถฏีกาโต้แย้งคําสั่ง
ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคดังกล่าวต่อไปยังศาลฏีกา  อย่างไรก็ตามผู้ขอประกันมีสิทธิยื่นคําร้องขอ
ประกันตัวได้อีกโดยเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศาลชั้นต้น 
24.การขอประกันตัวในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคทําอย่างไร? 
                หลักจากศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาแล้ว ไม่ว่าศาลชั้นต้นจะพิพากษาลงโทรประหารชีวิต  จําคุก  
กักขังหรือควบคุมตัวไว้เพ่ือฝึกอบรมในสถานฝึกอบรม ยกฟ้องโจทก์แต่ให้ขังจําเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์  หรือ
ลงโทษปรับแต่จําเลยไม่ชําระค่าปรับจึงต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ  กรณีเหล่านี้ย่อมยื่นคําร้องของประกันตัวใน
ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคได้ 
                24.1 ใครบ้างมีสิทธิยื่นคําร้องของประกันตัวชั้นอุทธรณ์? 
                ผู้มีสิทธิยื่นคําร้องขอประกันตัวชั้นอุทธรณ์ คือ บุคคลที่มีสิทธิยื่นคําร้องประกันตัวผู้ต้องหาหรือ
จําเลยนั้นเอง  ซึ่งได้แก่ 
                       24.1.1 จําเลย 
                       24.1.2 ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น บุพการี ผู้สืบสันดาน  สามี ภริยา  ญาติพ่ีนต้อง  ผู้
บังคับบังชา  นายจ้าง  บุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรส  บุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็น
ญาติที่นอ้งหรือมีความสัมพันธ์ในทางอ่ืนที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้ หรือนิติบุคคล เช่น บริษัท  ห้างหุ้นส่วน
จํากัด) สําหรับกรณีผู้ต้องหาหรือจําเลยเป็นกรรมการ  ผู้แทน  ตัวแทน  หุ้นส่วน  พนักงาน หรือลูกจ้างของนิติ
บุคคลนั้น  
                24.2 ยื่นคําร้องขอประกันตัวชั้นอุทธรณ์ที่ศาลใด? 
                       24.2.1 ในกรณีที่ศาลชั้นต้นอ่านคําพิพากษาแล้ว แม้ยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์ หรือมีการยื่น
อุทธรณ์แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งสํานวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคก็ตาม  ให้ยื่นคําร้องขอประกันตัวใน
ระหว่างอุทธรณ์ที่ศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีนั้น  ในกรณีนี้หากศาลชั้นต้นเห็นสมควรอนุญาตให้ประกันตัวใน



 
 

ระหว่างอุทธรณ์  ศาลชั้นต้น มีอํานาจมีอํานาจสั่งอนุญาตได้เลย  แต่ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าไม่สมควรอนุญาตให้
ประกันตัวในระหว่างอุทธรณ์ ปกติศาลชั้นต้นจะรีบส่งคําร้องพร้อมสํานวนคดีไปให้ศาลอุทธรณ์หรือศาล
อุทธรณ์ภาคทางโทรสารเพ่ือพิจารณาสั่งต่อไป  ศาลชั้นต้นจะสั่งไม่อนุญาตเสียเองไม่ได้ ถ้าศาลชั้นต้นเผลอสั่ง
ไม่อนุญาต  ผู้มีสิทธิเผลอสั่งไม่อนุญาต ผู้มีสิทธิยื่นคําร้องขอย่อมอุทธรณ์คําสั่งไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาล
อุทธรณ์ภาคเพ่ือให้ยกคําสั่งศาลชั้นต้นแล้วมีคําสั่งใหม่ให้ถูกต้องได้ 
                       24.2.2 หากศาลชั้นต้นส่งสํานวนคดีไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้ว จะยื่นที่
ศาลชั้นต้นที่พิพากษาตอนนั้น หรือจะยื่นโดยตรงที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคก็ได้  ในกรณีที่ยื่นที่ศาล
ชั้นต้น  ศาลชั้นต้นจะรีบส่งคําร้องไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพ่ือพิจารณาสั่งต่อไป 
                24.3 ยื่นได้ตั้งแต่เมื่อใดและยื่นได้ก่ีครั้ง? 
                ผู้มีสิทธิยื่นคําร้องขอประกันตัวในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะยื่น
เมื่อใดก็ได้  ตราบใดที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคยังไม่มีคําพิพากษา  และกี่ครั้งก็ได้ตราบใดที่ศาล
อุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคยังไม่มีคําสั่งอนุญาตให้ประกันตัวในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาล
อุทธรณ์ภาคแต่การยื่นครั้งใหม่ควรมีเหตุผลอันสมควรที่จะทําให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเปลี่ยนแปลง
คําสั่งเดิมด้วย 
                24.4 การอ่านคําสั่งศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคจะอ่านที่ศาลใด? 
                เมื่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคทําคําสั่งเสร็จแล้วจะส่งคําสั่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่านคําสั่งให้ผู้
อุทธรณ์คําสั่งทราบ  ศาลชั้นต้นจะแจ้งให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยและผู้ขอประกันทราบโดยเร็ว 
                ทั้งนี้  ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคอาจมีคําสั่งอนุญาตให้ประกันตัวในระหว่างพิจารณาของ
ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคโดยให้ผู้ขอประกันวางหลักประกันเพ่ิมจากท่ีเสนอมาก็ได้ 
                24.5 หากศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวในระหว่างพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค  ผู้ขอประกันมีสิทธิยื่นคําร้องอุทธรณ์คําสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาล
อุทธรณ์ภาคต่อไปยังศาลฏีกาได้ 
25.นอกจากคําร้องขอประกันตัวแล้ว  ผู้ขอประกันสามารถยื่นคําร้องอ่ืนๆ  เกี่ยวกับการขอประกันตัวได้อีก
หรือไม?่ 
                นอกจากคําร้องตามข้อ 24 แล้ว จําเลยหรือผู้ขอประกันอาจยื่นคําร้องขอให้ศาลอุทธรณ์หรือศาล
อุทธรณ์ภาคมีคําสั่งในกรณีอ่ืนๆ เช่น  ในกรณีที่พฤติการณ์แห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป  จําเลยอาจขอลดวงเงิน
ประกันในระหว่างอุทธรณ์หรือผู้ขอประกันยื่นคําร้องว่าไม่ประสงค์จะประกันตัวต่อและขอหลักทรัพย์คืน เป็น
ต้น 
26.การอุทธรณ์คําสั่งปรับผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันทําได้อย่างไร? 
                ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันต่อศาล  เมื่อศาลชั้นต้นสั่งประการใดแล้ว ผู้ถูกบังคับตามสัญญา
ประกันหรือพนักงานอัยการมีอํานาจยื่นอุทธรณ์คําสั่งศาลชั้นต้นนั้น โดยยื่นอุทธรณ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วัน
ทราบคําสั่งและต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค  การอุทธรณ์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและ
ไม่ต้องห้ามเรื่องทุนทรัพย์  คําพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเป็นที่สุดจะฏีกาอีกไม่ได้ 



 
 

27.การขอประกันตัวในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาทําอย่างไร? 
                ถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษประหารชีวิต  จําคุก  กักขัง  ฝึกอบรมในสถานพินิจฯ  หรือขังไว้
ระหว่างฎีกา  หรือจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับ  ย่อมยื่นคําร้องขอประกันตัวในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา
ได ้
                27.1 ใครบ้างมีสิทธิยื่นคําร้องขอประกันตัวชั้นฎีกา? 
                ผู้มีสิทธิยื่นคําร้องขอประกันตัว คือ บุคคลที่มีสิทธิยื่นคําร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจําเลย
นั้นเอง ซึ่งได้แก่ 
                       27.1.1 จําเลย 
                       27.1.2 ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น บุพการี  ผู้สืบสันดาน  สามี  ภริยา  ญาติพ่ีน้อง  
ผู้บังคับบัญชา  นายจ้าง  บุคคลที่เกี่ยวกันโดยทางสมรส  บุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็น
ญาติพ่ีน้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอ่ืนที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้  หรือนิติบุคคล  (เช่น  บริษัท  ห้าง
หุ้นส่วนจํากัด) สําหรับกรณีผู้ต้องหาหรือจําเลยเป็นกรรมการ  ผู้แทน  ตัวแทน  หุ้นส่วน  พนักงานหรือลูกจ้าง
ของนิติบุคคลนั้น 
                27.2 ยื่นคําร้องของประกันตัวชั้นฎีกาท่ีศาลใด? 
                       27.2.1 ในกรณีที่ศาลชั้นต้นอ่านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคแล้ว  แม้ยัง
ไม่มีการยื่นฎีกา หรือยื่นฎีกาแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งสํานวนไปยังศาลฎีกา  ให้ยื่นคําร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดี
นั้น        
       27.2.2 ในกรณีที่ศาลชั้นต้นส่งสํานวนไปศาลฎีกาแล้วจะยื่นคําร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีนั้น  หรือ
จะยื่นต่อศาลฎีกาก็ได้ ถ้ายื่นต่อศาลชั้นต้น  ศาลชั้นต้นจะส่งคําร้องไปยังศาลฎีกา 
                27.3 ศาลใดเป็นผู้พิจารณาคําร้อง? 
                ในกรณียังไม่มีการยื่นฎีกาหรือยื่นฎีกาแล้ว แต่ศาลชั้นต้นยังไม่ได้ส่งสํานวนไปศาลฎีกา  ถ้าศาล
ชั้นต้นเห็นสมควรให้ประกันตัว ศาลชั้นต้นจะสั่งอนุญาต  มิฉะนั้นศาลชั้นต้นจะส่งคําร้องพร้อมสํานวนไปให้
ศาลฎีกาพิจารณาสั่ง 
                27.4 กรณีศาลฎีกาไม่อนุญาตให้ประกันตัว  ผู้ขอประกันอาจยื่นขอประกันตัวอีกได้โดยเริ่มต้น
ใหม่ตั้งแต่ศาลชั้นต้นได้ กรณีอ่ืนๆ มีวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับชั้นอุทธรณ์ 
28.หน้าที่ของผู้ขอประกันมีอย่างไรบ้าง? 
                ผู้ขอประกันต้องส่งตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยต่อศาลตามนัดหรือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนส่งแทนก็ได้โดย
ขอแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
                หากผู้ต้องหาหรือจําเลยมาศาลแต่ผู้ขอประกันไม่มาศาลไม่ถือว่าผิดสัญญาประกัน  แต่ถือว่ผู้ขอ
ประกันทราบคําสั่งของศาลและวันนัดส่งตัวคราวต่อไปแล้ว 
                กรณีศาลอนุญาตให้ประกันโดยมีเงื่อนไข  เช่น  ให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยไปรายงานตัวต่อพนักงาน
สอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ศาลหรือห้ามออกนอราชอาณาจักร  ผู้ต้องหาหรือจําเลยและผู้ขอประกันก็ต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าว 



 
 

29.กรณีผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนี ผู้ขอประกันมีหน้าที่อย่างไรบ้าง? 
                กรณีผู้ต้องหาหรือจําเลยหนีหรือจะหลบหนี ผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันอาจขอให้เจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่ใกล้ที่สุดจับผู้ต้องหาหรือจําเลยหรือถ้าไม่อาจขอความช่วยเหลือได้ก็มีอํานาจจับ
ผู้ต้องหาหรือจําเลยนั้นได้เอง  แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจที่ใกล้ที่สุด  
                กรณีไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหรือจําเลยโดยไม่มีเหตุสมควร ถือว่าผิดสัญญาประกัน  ศาลจะสั่งปรับ
ผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันและยึดหลักประกันขายทอดตลอด  หากผู้ขอประกันไม่ชําระค่าปรับ  เมื่อศาลสั่ง
ปรับ  ผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันแล้ว  ผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันสามารถนําตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยมาส่ง
ศาลได้โดยเร็ว  ศาลจะลดค่าปรับลงให้ตามสมควร 
30.การถอนประกันต่อศาลต้องทําอย่างไร? 
                ผู้ขอประกันอาจถอนสัญญาประกันหรือขอถอนหลักประกันต่อศาลได้เสมอ  โดยต้องส่งตัว
ผู้ต้องหาหรือจําเลยคืนต่อศาลเมื่อศาลอนุญาตความรับผิดชอบตามสัญญาประกันเป็นอันสิ้นสุดลง 
31.การขอรับหลักทรัพย์หรือเงินสดคืนจากศาลต้องปฏิบัติอย่างไร? 
                31.1 ในกรณีของศาลอาญา ศาลอาญาธนบุรี  ศาลอาญากรุงเทพใต้  ศาลจังหวัดและศาลแขวง  
และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
                เมื่อคดีถึงที่สุดหรือศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ถอนประกัน  หรือสัญญาประกันสิ้นสุดลงด้วยเหตุอ่ืน  
ความรับผิดตามสัญญาประกันสิ้นสุดลง ผู้ขอประกันสามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคําร้องต่อศาล
และแนบหลักฐานคือ ใบรับหลักฐาน  และใบรับเงินที่ศาลออกให้เมื่อครั้งยื่นของประกันตัว  หากใบรับ
หลักฐานหรือใบรับเงินสูญหายต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจและนําใบรับแจ้งความมาแสดงต่อศาล  โดย
ปกติแล้วผู้ขอประกันจะต้องยื่นคําร้องด้วยตนเอง หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
ผู้อื่นมารับหลักทรัพย์หรือเงินทดแทนได้  โดยใบมอบฉันทะขอได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาล 
                31.2 ในกรณีของศาลเยาวชนและครอบครัวและศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว                   
                        31.2.1 กรณีประกันในชั้นสถานพินิจฯ 
                         การขอถอนหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันคืน เมื่อศาลได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ ยื่น
แถลงขอถอนหลักทรัพย์คืนต่อศาลเมื่อศาลมีคําสั่ งอนุญาตให้ถอนหลักทรัพย์คืนได้ที่สถานพินิจฯ                                
เอกสารที่ต้องยื่นต่อสถานพินิจฯ  ในการขอถอนหลักทรัพย์คืน  ประกอบด้วยหนังสือจากผู้อํานวยการ
สํานักงานหรือสํานักอํานวยการประจําศาลเยาชนและครอบครัวแจ้งผู้อํานวยการสถานพินิจฯ  อนุญาตให้ถอน
หลักทรัพย์คืน  ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับในวันประกันตัวชั้นสถานพินิจฯ  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขอ
ประกัน           
                        31.2.2 กรณียื่นหลักประกันในชั้นศาล 
                        การขอรับหลักทรัพย์หรือเงินสดคืนจากศาล ต้องปฏิบัติ ดังนี้.-                              
                        เมื่อคดีถึงที่สุดหรือศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ถอนประกันหรือสัญญาประกันสิ้นสุดลงด้วยเห
ตื่นความรับผิดตามสัญญาประกันสิ้นสุดลง  ผู้ขอประกันสามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันที โดยยื่นคําร้อง
ต่อศาลและแนบหลักฐานคือ ใบรับหลักฐาน และใบรับเงิน  ที่ศาลออกให้เมื่อครั้งยืท่นขอประกันตัว หากใบรับ



 
 

หลักฐานหรือใบรับเงินสูญหายต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตํารวจและนําใบรับแจ้งความมาแสดงต่อศาล  
โดยปกติแล้ว ผู้ขอประกันจะต้องยื่นคําร้องด้วยตนเอง  หากไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง  สามารถมอบ
ฉันทะให้ผู้อ่ืนมารับหลักทรัพย์หรือเงินสดแทนได้  โดยใบมอบฉันทะขอได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาล 
 


