การปล่อยชัว่ คราว คือ การอนุ ญาตให้ผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยพ้น
จากการควบคุมของเจ้าพนักงานหรือศาลตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อ
ไม่ให้ผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยถูกควบคุมหรือขังเป็ นเวลานานเกินกว่าจาเป็ นใน
ระหว่างสอบสวนหรือการพิจารณาคดี เพราะหากไม่จาเป็ นต้องควบคุม
หรือขังผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยไว้ก็ควรทีจ่ ะให้ปล่อยชัว่ คราวไป ตามหลักการ
ของรัฐธรรมนู ญทีต่ อ้ งสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยไม่มคี วามผิด
และก่อนมีคาพิพากษาอันถึงทีส่ ุดแสดงว่าบุคคลใดเป็ นผูก้ ระทาความผิดจะ
ปฏิบตั ติ ่อบุคคลนัน้ เสมือนเป็ นผูก้ ระทาความผิดมิได้
การตรวจสอบการจับกุม ตาม พ.ร.บ. ศาลเยาวชนฯ เมือ่ มีการ
จับกุมเด็กหรือเยาวชน พนักงานสอบสวนต้องนาเด็กหรือเยาวชนไปศาล
เพื่อตรวจสอบการจับกุมภายในเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่ เวลาที่เด็กหรือ
เยาวชนไปถึงทีท่ าการของพนักงานสอบสวน โดยต้องทาคาร้องมายื่นศาล
ด้วย หลังจากศาลตรวจสอบการจับกุมแล้ว เห็นว่าการจับกุมเป็ นไปโดย
ชอบ ศาลเป็ นผูอ้ อกหมายควบคุมเด็กหรือเยาวชนหรือมอบตัวเด็กหรือ
เยาวชนให้กบั บิดามารดา ผูป้ กครอง รวมทัง้ ศาลเป็ นผูพ้ จิ ารณาการปล่อย
ชัว่ คราวเด็กหรือเยาวชน จึงไม่อยู่ในอานาจของสถานพินิจฯ อีกต่อไป
การร้องขอให้ศาลปล่อยผู ต้ อ้ งหาหรือจาเลยชัว่ คราว สามารถ
แยกได้ดงั นี้
1. การร้องขอให้ปล่อยชัว่ คราวระหว่างผัดฟ้ อง
2. การร้องขอให้ปล่อยชัว่ คราวระหว่างพิจารณาคดีของศาล
ชัน้ ต้น
3. การร้องขอให้ปล่อยชัว่ คราวชัน้ อุทธรณ์หรือฎีกา
การปล่อยชัว่ คราวของศาล มี 3 ประเภท
1. การปล่อยชัว่ คราวโดยไม่มปี ระกัน
2. การปล่อยชัว่ คราวโดยมีประกัน
3. การปล่อยชัว่ คราวโดยมีประกันและหลักประกัน
การจะอนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราวหรือไม่ แบบใดขึ้นอยู่กบั
ความหนักเบาแห่งข้อหา พฤติการณ์แห่งคดี พยานหลักฐานที่นาสืบไป
แล้ว ผู ป้ ระกัน หรื อ หลัก ประกัน น่ า เชื่ อ ถือ เพีย งใด รวมทัง้ จ าเลยจะ

หลบหนีหรือมีความเสียหายทีอ่ าจเกิดหรือไม่หากจาเลยได้รบั การปล่อย
ชัว่ คราว
ผูม้ ีสทิ ธิย่นื ขอประกัน
 บิดา - มารดา
 ผูป้ กครอง ญาติ ผูอ้ ปุ การะเลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชน
 นายจ้าง หรือบุคคลทีเ่ ด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ดว้ ย
 บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั เด็กหรือเยาวชนนัน้
หลักประกันและหลักฐานประกอบการยื่นคาร้องขอปล่อยชัว่ คราว


ขอประกันด้วย
เงินสด
หลักทรัพย์





ตาแหน่ งบุคคล

 -พันธบัตรรัฐบาล
-บัญชีเงินฝากประจา

เอกสารที่ตอ้ งใช้
เงินสด
-ต้นฉบับโฉนด,น.ส.3ก,น.ส.3
(พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด)
- หนังสือรับรองราคาประเมินไม่เกิน
1 เดือน (พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด)
- บัตรประจาตัวข้าราชการ
- หนังสือรับรองจากต้นสังกัด
- รายการแสดงรายรับ-จ่ายเงินเดือน
โดยให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงินรับรองพร้อม
แนบสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่
การเงิน
หนังสือรับรองยอดเงินจากธนาคาร

ทุกรายการต้องแนบสาเนาบัตรประชาชน
และทะเบียนบ้าน
ผูข้ อประกันต้องเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์นนั้ ๆ และต้องนา
หลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบมายื่นคาร้องขอประกันต่อศาลด้วย
ตนเอง ยกเว้น กรณี มี เ หตุจ าเป็ นไม่ สามารถด าเนิ น การเองได้ ก็

สามารถมอบอานาจให้บคุ คลอืน่ มาทาแทนได้ การมอบอานาจจะต้อง
มีหนังสือมอบอานาจตาม ป.วิ.พ. มาตรา 47 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา
15 และผูร้ บั มอบอานาจจะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านแนบมาแสดงด้วย ทัง้ นี้หนังสือมอบอานาจ
ต้อ งท า ณ ที่ว่ า การอ าเภอหรื อ เขตซึ่ ง เป็ นภู มิล าเนาของเจ้า ของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์นนั้ ตัง้ อยู่ โดยนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขต
หรือ ผู ร้ กั ษาการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราประจาตาแหน่ ง
รับรองการมอบอานาจ หรือทาหนังสือมอบอานาจในศาลต่ อหน้า
เจ้าหน้าทีศ่ าล
แต่ในกรณี ใช้ตาแหน่ งหน้าทีร่ าชการหรือตาแหน่ งบุคคลเป็ น
ประกัน ต้องดาเนิ นการด้วยตนเอง
 เงินสดและหลักทรัพย์ จะได้รบ
ั คืนเมือ่ หรือ ความ
รับผิดของผูป้ ระกันตามสัญญาประกันสิ้นสุด
 การประกันโดยใช้ตาแหน่ ง หรือ ทีด
่ นิ หากมีคู่สมรสต้อง
แสดงหนังสือยินยอมของคู่สมรส หรือ ใบหย่า /
มรณบัตร แล้วแต่กรณี
 หนังสือรับรองราคาประเมินทีด
่ นิ ต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือน
 หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารต้องออกให้ ณ วันที่
ยืน่ ขอประกัน

1. กรณีใช้ตาแหน่งจะประกันได้ในวงเงินเท่าใด ?


10 เท่าของเงินเดือนหรือรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
2. หากเด็กหรือเยาวชนเจ็บป่ วยหรือมีเหตุจาเป็ นไม่สามารถเดินทาง
มาศาลตามกาหนดนัดได้จะทาอย่างไร ?
 ผูป้ ระกันต้องยืน
่ คาร้องขอผัดส่งตัว แนบใบรับรอง
แพทย์หรือหลักฐานประกอบคาร้อง และรอฟังคาสังศาล
่
๓. การประกันในชัน้ ศาลมีค่าใช้จ่ายอย่างอืน่ หรือไม่ ?
 ไม่มค
ี ่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

นายประกันมีหน้าที่อย่างไร
1.ให้ช่อื และทีอ่ ยู่ตามจริงต่อศาล
ซึง่ ต้องเป็ นทีอ่ ยู่ปจั จุบนั และ
สามารถติดต่อได้ทนั ที หากมีการย้ายทีอ่ ยู่ตอ้ งแจ้งให้ศาลทราบ
2. เมือ่ ศาลอนุญาตให้ประกัน ต้องเซ็นสัญญาประกันไว้เป็ น
หลักฐาน และต้องเซ็นทราบกาหนดวันเวลา ส่งตัวผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยมายัง
ศาลด้วย
3. ส่งตัวผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยต่อศาล
ในชัน้ ผัดฟ้ อง นายประกันต้องนาตัวผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยทีต่ น
ประกันให้มาศาลในวันทีค่ รบกาหนดการผัดฟ้ องแต่ละครัง้
ในชัน้ พิจารณาของศาล เมือ่ ศาลนัดให้จาเลยไปศาลในวันใด ไม่
ว่าจะเป็ นการนัดสืบพยาน นัดฟังคาพิพากษา นัดไปสอบถาม หรือนัดเพือ่
การอืน่ ใด นายประกันต้องนาจาเลยไปส่งศาลทุกครัง้ แต่หากนายประกัน
ผิดนัด ไม่สามารถนาตัวผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยมาศาลได้ ศาลอาจถอน
ประกันและปรับนายประกันตามสัญญาทันที ดังนัน้ นายประกันจึงต้องคอย
ติดตามอยู่เสมอว่าผูต้ อ้ งหาหรือจาเลยอยู่ทใ่ี ดในระหว่างการประกันตัว



เด็กหรือเยาวชนย่อมได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย
ในอัน ที่ จ ะได้ร ับ การปล่ อ ยชัว่ คราวทัง้ นี้ โดยดุ ล ยพิ นิ จ ของศาล
ผูป้ กครองติดต่อเจ้าหน้าทีศ่ าลเพือ่ ขอรับคาแนะนาในการประกันตัวเด็ก
หรือเยาวชน และไม่ ควรปริวิตกว่า เกณฑ์ราคาประกันจะสู งหรื อ
หลักทรัพย์ท่มี ีอยูจ่ ะไม่เพียงพอต่อการประกัน
 โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีศ่ าลโดยตรง ในการขอประกันตัวเด็ก
หรือ เยาวชน ไม่จาเป็ น ต้องวิ่งเต้น เสีย เงิน และโปรดอย่า หลงเชื่ อ
บุคคลภายนอกว่าจะสามารถช่วยเหลือในการประกันตัวได้
 เพือ่ ความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อราชการศาล
โปรดน าบัต รประจาตัว ประชาชน, สาเนาทะเบีย นบ้าน , บัต รนัด ,
หมายเรียก , หมายนัด ทีศ่ าลออกให้มาด้วยทุกครัง้
 หากท่านมีขอ้ สงสัย หรือมีปญ
ั หาขัดข้องประการใดในการ
ติดต่อราชการศาลโปรดติดต่องานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอานาจเจริญ

การปล่อยชัว่ คราว
(การประกัน)
เด็กหรือเยาวชนที่ถกู ดาเนิ นคดีอาญา

ความรับผิ ดของผูป้ ระกัน
หากผูป้ ระกันไม่นาตัวเด็กหรื อเยาวชนที่ ได้รั บ
การปล่ อ ยชั่ว คราวมาส่ ง ศาลตามที่ ศ าลนัด โดยไม่ ไ ด้รั บ
อนุ ญาตจากศาล จะถือว่าผูป้ ระกันผิดสัญญาประกัน ซึ่ ง
จะต้องใช้เงิ น ให้แก่ศาลตามสัญญาประกัน และศาลจะ
ออกหมายจับเด็กหรื อเยาวชนมาดาเนินคดีภายในอายุความ
แต่ ถ ้า ผูป้ ระกัน ไม่ ย อมใช้เ งิ น แก่ ศ าลตามสัญ ญาประกัน
ดังกล่าวหรื อตามคาสั่งศาลภายในเวลาที่ ศาลกาหนด ศาล
จะยึดทรัพย์ของผูป้ ระกันมาชาระค่าปรับต่อไป

0 – 4552 – 3106-7
กลุม่ งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
จะบริการเขียนคาร้องขอปล่อยชัว่ คราวและให้คาแนะนาการดาเนินการ
แก่ท่านจนเสร็จขัน้ ตอนโดยไม่เสียค่าบริการใดๆ ทัง้ สิ้น

ทางานโปร่งใส ฉับไวบริการ
ให้ทกุ ท่านอย่างเป็ นธรรม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอานาจเจริญ

