จะยืน่ ขอปล่อยตัวชัว่ คราวได้เมื่อใด
1. เมื่อตกเป็ นผูต้ อ้ งหาและพนักงานสื บสวนนําตัวมาฝากขังต่อศาล
2. เมื่อตกเป็ นจําเลย
- โดยพนักงานอัยการนําตัวไปฟ้ องศาล
- ในคดีที่ราษฎรเป็ นโจทก์ ศาลไต่สวนมูลฟ้ องแล้วคดีมีมูล ศาลออกหมายเรี ยกจําเลยไปสอบคําให้การแก้คดี
3. เมื่อถูกขังตามหมายศาล เช่น จําเลยที่หลบหนีแล้วศาลออกหมายจับ พยานที่ไม่มาศาลจําเลยต้องคําพิพากษาให้
จําคุกหรื อกักขัง และคดียงั อุทธรณ์ฎีกาได้
หลักประกันและหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัวผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลย
1. เงินสด
2. โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก หรื อ น.ส. 3
3. พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิ น หรื อ สลาก ธ.ก.ส.
4. สมุดเงินฝากประจําหรื อใบรับฝากประจําของธนาคาร
5. หนังสื อคํ้าประกันของธนาคาร
6. หนังสื อรับรองของส่ วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมืองหรื อตําแหน่งทนายความ
เอกสารประกอบการยืน่ คําร้องขอปล่อยชัว่ คราว
ในการติดต่อขอประกันตัวผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยผูข้ อประกันจะต้องยืน่ คําร้อง ขอปล่อยชัว่ คราวพร้อมเอกสาร และ
หลักประกันประกอบคําร้องดังกล่าว โดยนําต้นฉบับเอกสารพร้อมสําเนามายืน่ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
เสนอต่อศาลเพื่อมีคาํ สั่งต่อไป ซึ่ งเอกสารในการประกอบคําร้องขอปล่อยตัวชัว่ คราวมีด้ งั นี้
1. เอกสารเกี่ยวกับผูข้ อประกันตัว
- บัตรประจําตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
ถ้าหากผูข้ อประกันตัวมีคู่สมรสจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม
- บัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรส
- ทะเบียนบ้านคู่สมรส
- ใบสําคัญการสมรส
- หนังสื อให้ความยินยอมของคู่สมรส
ถ้าหากผูข้ อประกันตัวเป็ นหม้ายโดยการตายของคู่สมรสหรื อการหย่าจะต้องแสเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม
- มรณะบัตรคู่สมรส
- หนังสื อสําคัญการหย่า
กรณี ผตู้ อ้ งหาหรื อจําเลยเป็ นบุคคลต่างด้าว ต้องแสดงหนังสื อเดินทาง
2. เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน
2.1 ใช้โฉนดที่ดินเป็ นหลักประกัน
- โฉนดที่ดิน

- หนังสื อรับรองราคาประเมินที่ดินซึ่ งออกให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน รับรองโดยพนักงานที่ดินจังหวัด
(ระบุชื่อจังหวัด) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาหรื อผูป้ ฏิบตั ิราชการแทนหรื อผูท้ าํ การแทน กรณี สาํ นักที่ดินอําเภอรับรอง
ราคาประเมินจะต้องเป็ นนายอําเภอ หรื อปลัดอําเภอผูท้ าํ การแทนหรื อเจ้าหน้าที่บริ หารที่อาํ เภอ (ระบุชื่ออําเภอ)
- กรณี เจ้าของโฉนดที่ดินมอบอํานาจให้บุคคลอื่นยืน่ คําร้องขอประกันต้องมีหนังสื อมอบอํานาจโดยนายอําเภอ
หรื อผูร้ ักษาการแทนลงลายมือชื่อรับรองและประทับตราประจําตําแหน่งพร้อมทั้งต้องนําบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
ของผูม้ อบอํานาจมาด้วย
2.2 ใช้พนั ธบัตรรัฐบาล สลากออมสิ นหรื อสลาก ธ.ก.ส เป็ นหลักประกัน
- พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิ นหรื อสลาก ธ.ก.ส
- หนังสื อรับรองพันธบัตรหรื อสลาก
2.3 ใช้หนังสื อรับรองของส่ วนราชการ เป็ นหลักประกัน
- หนังสื อรับรองจากส่ วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
2.4 ใช้ตาํ แหน่งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อตําแหน่งทนายความเป็ นหลักประกัน
- หนังสื อรับรองตําแหน่งและเงินเดือนจากต้นสังกัด
- บัตรประตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อบัตรทนายความ
หมายเหตุ หนังสื อรับรองจากต้นสังกัดต้องแสดงสถานะระดับ อัตราเงินเดือนและหากมีภาระผูกพันในการทําสัญญา
ประกัน หรื อใช้ตนเองเป็ นหลักประกันรายอื่นก็ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วย
2.5 ใช้หนังสื อคํ้าประกันของธนาคาร เป็ นหลักประกัน
- หนังสื อคํ้าประกันธนาคาร
2.6 ใช้สมุดเงินฝากประจําหรื อใบรับฝากประจําของธนาคาร เป็ นหลักประกัน
- สมุดเงินฝากประจําของธนาคาร หรื อรับฝากประจําของธนาคาร
- หนังสื อรับรองยอดเงิน พร้อมระบุขอ้ ความว่าธนาคารจะไม่ยอมให้ถอนเงินจํานวนดังกล่าวไปจนกว่าจะได้รับ
คําสั่งเปลี่ยนแปลงจากศาลอาญา
การวินิฉยั สั่งคําร้องขอปล่อยชัว่ คราวศาลจะพิจารณาขอเหล่านี้ประกอบ
1. ความหนักเบาแห่งข้อหา
2. พยานหลักฐานที่นาํ มาสื บแล้วมีเพียงใด
3. พฤติการณ์แห่งคดีเป็ นอย่างไร
4. เชื่อถือผูร้ ้องขอประกันหรื อหลักประกันได้เพียงใด
5. ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยน่าจะหลบหนีหรื อไม่
6. ภัยอันตรายหรื อความเสี ยหายที่จะเกิดจากการปล่อยชัว่ คราวมีเพียงใด หรื อไม่
7.ในกรณี ที่มีผตู้ อ้ งหาหรื อจําเลยต้องขังตามหมายศาลถ้ามีคาํ คัดค้านของพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรื อโจทก์
แล้วแต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้
กรณี ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราว
ผูย้ นื่ คําร้องขอประกันมีสิทธิ์ อุทธรณ์คาํ สั่งนั้นได้ ดังนี้

1. คําสั่งของศาลชั้นต้นให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์
2. คําสั่งของศาลอุทธรณ์ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา
3.คําสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราวยืนตามศาลชั้นต้นให้เป็ นที่สุดแต่ท้ งั นี้ไม่ตดั สิ ทธิที่จะยืน่ คําร้อง
ขอให้ปล่อยชัว่ คราวใหม่

